
Брисел: Могерини одржала заједнички састанак са Вучићем и Тачијем; Вучић: Не искључујем могућност да се дијалог о нормализацији односа Београда и Приштине настави на председничком нивоу
понедељак, 03 јул 2017 12:50

Брисел -- Председник Србије Александар Вучић, након сусрета с косовским
председником Хашимом Тачијем изјавио да је потребно месец и по дана за припреме
наставка дијалога.

  

Он није искључио могућност да се дијалог о нормализацији односа Београда и Приштине
настави на председничком нивоу. Након сусрета, који је окарактерисан као неформалан
и који је одржан у Бриселу, председник Србије је изјавио и да је неопходно да се
озбиљније и храбрије разговара о будућим односима.

  

- Треба озбиљније и храбрије да се разговара о будућим односима - рекао је Вучић.
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Он је такође рекао да је договорен наставак дијалога и примена већ постигнутих
договора. "Формирање Заједнице српских општина се подразумева, ту нема даљих
преговора", рекао је Вучић новинарима.

  

Такође, Вучић је тражио од Федерике Могерини, високе представнице ЕУ за спољну
политику и безбедност, која је домаћин двојици председника, убрзан приступ Србије
Европској унији.

  

Подсетимо, Вучић и Тачи су у Брисел дошли на позив Могеринијеве, а најпре се с њим
састао косовски председник, затим Вучић, да би на крају уследио трилатерални
састанак Вучи- Тачи- Могерини

  

Федерика Могерини је раније најавила да ће се данас у Бриселу разменити ставови о
наставку дијалога о нормализацији односа Београда и Приштине, као и о ширем развоју
догађаја у региону Западног Балкана.

  

Последњи састанак у оквиру дијалога Београда и Приштине, било на политичком или
техничком нивоу, две стране су одржале у Бриселу почетком фебруара, а у међувремену
су одржани избор за председника у Србији и парламентарни на Косову и Метохији.

  

Вучић о одласку у Поточаре: Наравно да ћу и тог дана исказати свој пијетет 

  

Брисел -- Председник Србије Александар Вучић рекао да не зна да ли ће ићи на
комеморацију жртвама у Сребреници, али да ће свакако тог дана исказати свој
пијетитет.

  

Он је, у изјави новинарима, после састанка са шефицом европске дипломатије
Федериком Могерини и косовским председником Хашимом Тачијем, одговарајући на
питање да ли ће присуствовати овогодишњој комеморацији у Поточарима, казао да
треба да се види шта је најбоље за саме домаћине и кога позивају.
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"Они имају неке своје услове и захтеве. Мислим да је важније да сачувамо добре односе.
Наравно да ћу и тог дана исказати свој пијетет“, поручио је Вучић.

  

Он је истакао да ће се Србија и даље понашати одговорно у односу према Босни и
Херцеговини, те подсетио да Београд подржа и интегритет РС у оквиру БиХ.

  

Желимо добре односе са комшијама и колико зависи од нас никаквог доливања уља на
врату неће бити“, рекао је Вучић.

  

"Вучић и Тачи – нова фаза, све договорено – без одлагања"

  

Европска служба за спољне послове је саопштила да су се Александар Вучић и Хашим
Тачи сагласили да раде на отпочињању нове фазе дијалога Београда и Приштине.
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  Српски и косовски председник су до тог закључка дошло на неформалном састанку уБриселу, с намером да се договоре о наставку дијалога Београда и Приштине, како сенаводи, “ради нормализације односа и помирења“.  “Они су се сагласили да треба радити на почињању нове фазе у дијалогу Београда иПриштине и одлучили су да њихови тимови почну да раде на припремама. Они суизразили значај имплементације договора који су постигнути у дијалогу – без одлагања“,наводи се у саопштењу.   Тачи: Данашњи разговор ишао и у правцу нормализације односа Срба и Албанацаи о помирењу.   Косовски председник Хашим Тачи који се новинарима обрастио после Вучића рекао једа би то требало да размотре стручне групе и додао да је данашњи разговор ишао и управцу нормализације односа Срба и Албанаца и о помирењу.    Додаје се и да је Висока представница Европске уније за спољну и безбедноснуполитику Федерика Могерини, која је и иницирала овај састанак, потврдила посвећеностЕвропске уније европској перспективи целог Западног Балкана.  Он је, у изјави новинарима, казао да је имао плодотворан састанак са председникомВучићем, на којем је разговарано о припремама за наставак дијалога који треба да водика нормализацији односа и помирењу "две земље и два народа".  "Ово ће бити нова фаза дијалога, која треба да води ка нормализацији и помирењу укорист два народа, али и целог региона“, подвукао је Тачи.  Најавио је да ће у наредном периоду технички тимови анализирати и предложити темеза наставак нове фазе дијалога.  „Надам се и уверен сам да је помирење Срба и Албанаца нешто што се може постићи. Тоје у интересу Косова, Србије и целог региона, а Косово ће томе бити у потпуностипосвећено и одговорно ће се понашати“, нагласио је Тачи.  Пренео је новинарима да је у билатералном разговору са европском представницом заспољну политику и безбедност федериком Могерини говорио о будућим корацимаКосова према ЕУ.  „Разговарали смо о конкретним корацима пред нама на европском путу како бипревазишли изолацију Косова“, закључио је он.  У Бриселу је данас нешто после 10.30 почео састанак председника СрбијеАлександра Вучића, косовског председника Хашима Тачија и високе представницеЕУ за спољну политику и безбедност Федерике Могерини. 
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  Висока представница ЕУ за спољну политику и безбедност Федерика Могереиниодржала је у Бриселу билатералне састанке са председницима Косова Хашимом Тачијеми Србије Александром Вучићем. После одвојених сусрета уследиће тројни састанакнакон којег би Могерини требало да објави саопштење, рекла је агенцији Бета њенапортпаролка Маја Коцијанчић.  Могерини је са Тачијем и Вучићем разговарала прошле недеље у Дубровнику токомсамита Процеса сарадње у југоисточној Европи када их је и позвала на неформалнисастанак ради "размене ставова о наставку дијалога о нормализацији односа Косова иСрбије као и о ширем развоју догадјаја у региону Западног Балкана".

  Последњи састанак Београда и Приштине на високом нивоу одржан је у фебруару послечега су уследили избори и у Србији и на Косову. Сада је прилика да се то обнови и да севиди како даље унапредити дијалог, рекла је Коцијанчић.  Вучић је у јуче објављеном интервјуу за Спутњик рекао да очекује да ће дијалог саПриштином прећи на председнички ниво и оценио да је важно да се разговор настави,јер се тако смањују напетости.  Тачи је саопштио је да ће данас "у склопу дијалога о нормализацији односа Косова иСрбије, са високом представницом ЕУ Федериком Могерини и председником СрбијеАлександром Вучићем разменити почетне идеје о начину наставка дијалога у новој фази,као и о циљевима" који треба да се постигну у дијалогу.
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  Како преноси Радио Слободна Европа, Тачи је навео да је дијалог државни приоритет ипозвао политичке партије на Косову на јединство.  (Агенције)  
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