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четвртак, 09 септембар 2010 21:49

Београд - Демократска странка и Српска напредна странка разменили су јуче жестоке
оптужбе поводом одлуке државног врха у Београду да пристане на текст резолуције о
Косову у УН усаглашен са Европском унијом.

  

Прво је лидер СНС Томислав Николић у опширном саопштењу за јавност констатовао да
је Србија "суочена с дебаклом државне политике по свим кључним питањима, а посебно
с питањем Косова и Метохије" и да су због тога потребни ванредни избори. Николић
подсећа на сопствено "јасно и чврсто опредељење" за европски пут Србије, али потом
оцењује да измењени текст резолуције "одговара онима који су извршили сецесију
Косова од Републике Србије".

  

Николић је такође поручио администрацији ЕУ у Бриселу да њени разговори с
представницима садашњих власти Србије и председником Тадићем "јесу легални, али
више не представљају размену мишљења и договоре с већинском Србијом".

  

Напредњаци траже одговор од власти на низ питања - ко ће и како да сноси
одговорност подношења сопственог предлога резолуције пре консултација с Бриселом,
због обмањивање бројних држава у свету од којих је Србија тражила да подрже
резолуцију, али и због трошења десетине милиона евра на политику од које се одустало.
Напредњаци питају и ко ће одговарати за признања независности КиМ која ће уследити.

  

ДС је узвратила подсећањем да је Томислав Николић недавно изјавио да "ће први
честитати председнику Тадићу ако постигне компромис са ЕУ". Демократе у саопштењу
наводе да се "након бескрајних лицемерних тирада новоевропејаца из СНС, који су
јавност бомбардовали причама о неопходности компромиса са ЕУ, они данас, после
постигнутог компромиса, враћају на реторику из деведесетих када су сматрали да треба
наставити оружани рат за КиМ без обзира на цену".

  

Демократе истичу и да "шансу да предводе једну државу и један народ имају само они
који са достојанством чувају националне интересе, не жртвујући будућност генерација
које долазе".
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