
Чедомир Јовановић: Нема нејасноће у политици ЕУ према Србији, већ превише тактизирања Београда 
четвртак, 08 децембар 2011 21:21

Председник Либерално-демократске партије (ЛДП) Чедомир Јовановић изјавио је данас
у Берлину да је немачке саговорнике упознао "са великим потенцијалима у српском
друштву који су оријентисани ка Европи и у стању да се суоче са низом актуелних
проблема".

  

Јовановић је у Берлину разговорао са немачким државним секретаром у Министарству
спољних послова Вернером Хојером.

  

"Суштина мог доласка је да упознам власти у Берлину са великим потенцијалима у нашем
друштву оријентисаним ка европској политици, способним да се суоче и са проблемом
Косова, са проблемима у регион и са унутрашњим реформама на нови начин, другачији
од онога који је карактеристичан за Србију у којој данас живимо или у којој смо живели
током деведесетих", рекао је после разговора Јовановић.

  

Садашњу неизвесност у погледу резултата самита Европске уније на којем треба да
буде донета одлука и о томе да ли ће Србији бити додељен статус кандидата, за
Јовановића је "последица пропуштеног времена и неадекватних одговора који овог пута
не наилазе на разумевање (у Берлину и Европи) као некада у прошлости".

  

Шеф ЛДП-а је после разговора са Хојером рекао да "не види нејасноће у политици
Европе према Србији, већ превише калкулисања и тактизирања у политици Београда".
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"Оно што ме охрабрује је чињеница да нису европска врата Србији затворена, без
обзира на проблеме који постоје и који се односе на неодрживо стање на северу Косова.
Ми у Европи и у Немачкој имамо сигурне партнере у изградњи модерне земље и у њима
можемо наћи неопходну подршку за чланство у ЕУ", рекао је Јовановић.

  

Рекавши да "Србија нема противнике у Европи", Јовановић је оцено да је сада "све у
рукама Србије и да ће и минималан позитиван помак бити дочекан као велико
охрабрење, што би онда било довољно за добијање статуса кандидата".

  

"У овом тренутку све зависи од нас, не од идеје да продамо Косово за члансто у ЕУ, већ
пре свега од наше спремности да прихватимо европски модел понашања и европски
модел решавања проблема и да коначно престанемо да тражимо подршку очекујући да
неко други размишља о последицама са којима ће се Србија суочити ако не добије статус
кандидата за чланства у ЕУ", изјавио је шеф ЛДП-а.

  

(Блиц)
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