
Брисел: Након засебних сусрета Федерике Могерини с Вучићем и Тачијем, одржан заједнички, тројни састанак; потом уследио засебан састанак Вучића и Тачија
недеља, 24 јун 2018 18:56

У Бриселу је настављен дијалог Београда и Приштине на високом нивоу. Председник
Србије Александар Вучић и косовски председник Хашим Тачи састали су се најпре
одвојено са високом представницом ЕУ Федериком Могерини након чега је уследио
тројни састанак. Могућ састанак Вучића и Тачија насамо, јавља дописник РТС-а из
Брисела.

  

  

Могерини после састанка: Интензивни и продуктивни разговори

  

Висока представница Европске уније Федерика Могерини имала је "интензивне и
продуктивне" разговоре у Бриселу с председницима Србије и Косова, Александром
Вучићем и Хашимом Тачијем, о "оквиру споразума свеобухватне нормализације односа
две стране", саопштено је.
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Договорено је да се наредних недеља интензивира рад, наведено је у саопштењу
Европске службе за спољне послове (ЕЕАС) после тројног састанка у Бриселу.

  

  

19.30 – Завршен разговор Вучића и Тачија у Бриселу.

  

18.05 – Како јавља дописник РТС-а из Брисела, тренутно је у току састанак Вучића и
Могеринијеве у четири ока, након чега је могућ састанак Вучића и Тачија насамо а затим
поново тројни састанак. 

  

17.50 – Тешки разговори, наше позиције су и даље значајно удаљене, каже
потпредседник Владе и министар спољних послова Ивица Дачић.
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    Your browser does not support the video tag. 

  

Према најавама, на столу би требало да буду разговори о елементима споразума о
свеобухватној нормализацији односа.

  

Састанак с Вучићем и Тачијем почео је нешто пре 17 сати.
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  Тројни састанак Вучића и Тачија са Федериком Могерини почео је после 16.30 часова.Претходно је прво председник Србије стигао на билатерални разговор са високомпредставницом ЕУ, а затим је уследио састанак Тачија и Могеринијеве.  У питању је уобичајан формат да се две стране у дијалогу прво билатерално састану саЕУ посредником, након чега следи и трилатерални састанак.  
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Приликом доласка у зграду Европске службе за спољне послове председник Вучић сеније обраћао медијима.  

  Како незванично сазнајемо, и у току преподнева у Бриселу трајали су интензивниразговори.  Вучић је у Брисел отишао без пуно оптимизма, јер су наставку дијалога претходилебројне провокације Приштине, па и изјава Хашима Тачија да ће се данас у седишту ЕУразговарати о границама, али и друге изјаве које су доводиле у питање територијалниинтегритет Србије.  Поред председника Србије, у делегацији су и српски шеф дипломатије Ивица Дачић, каои директор Канцеларије за КиМ Марко Ђурић.  

  Став је Европске уније да Приштина неодложно мора кренути у формирање Заједницесрпских општина (ЗСО), али ће на преговарачком столу делегација Београда и Приштинебити такође "спровођење свих договора" у Бриселском споразуму, укључујућиенергетику и нагодбу око електране Газиводе на северу Косова.  У Бриселу је почео састанак председника Србије Александра Вучића са високомпредставницом ЕУ и посредницом у дијалогу Београда и Приштине, ФедерикомМогерини. Билатерлани састанци Могерини са Вучићем, а затим и са косовскимпремијером Хашимом Тачијем претходе заједничком састанку тројке, којим ће иформално бити настављем дијалог прекинут почетком године.    #EU  facilitated dialogue: HRVP @FedericaMog  meets w President @HashimThaciRKS ,Brussels, now. #Kosovo#Serbia#WesternBalkanspic.twitter.com/FZ10LpqOoD  — Maja Kocijančič (@MajaEUspox) June 24, 2018    Посредница у дијалогу је ранијесаопштила да ће ова председничка рунда дијалога обележити почетак “интензивнефазе” разговора о нормализацији односа између Косова и Србије. Како је речено усаопштењу, висока представница ЕУ ће заједно са двојицом председника размотритипостојеће споразуме, информисати око оног шта је до сада постигнуто и разговарати оновим корацима.   Вучић је у Брисел отишао без пуно оптимизма, јер су наставку дијалога претходилебројне провокације Приштине, па и изјава Хашима Тачија да ће се данас у седишту ЕУразговарати о границама, али и друге изјаве које су доводиле у питање територијалниинтегритет Србије.      Your browser does not support the video tag.   Како је раније најављено, биће речи о свему ономе што је до сада договорено, али и обудућности дијалога, мада се ових дана у медијима помињало да би "на столу" могао дабуде и правно-обавезујући споразум са Приштином, енергетика, ЗСО, а пре неки данТачи је говорио и о томе да ће бити речи и о - границама.    Иначе, дијалог Београда и Приштине прекинут је након хапшења директора Канцеларијеза КиМ Марка Ђурића у Косовској Миторвици од стране специјалних јединица косовскеполиције РОСУ.  Данас у Бриселу састанак Вучића и Тачија - нова рунда дијалога  Председник Србије Александар Вучић и косовски председник Хашим Тачи састаће се уБриселу где ће бити настављен дијалог Београда и Приштине на високом нивоу. Вучић иТачи на нову рунду дијалога о нормализацији односа Београда и Приштине долазе напозив високе европске представнице за спољну политику и безбедност ФедерикеМогерини.  Након билатералних састанка обе стране с шефицом дипломатије ЕУ, предвиђен јетрилатерални састанак.  Састанак председника Србије са Федериком Могерини по плану би требало да будеодржан око 15 часова, након чега би требало да дође до заједничког састанка саделегацијом Приштине.  
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  Према најавама, на столу би требало да буду разговори о елементима споразума освеобухватној нормализацији односа између Београда и Приштине.  Председник Вучић је, говорећи о дијалогу с Приштином, рекао да "српска делагација,као и досад, нема никакве предуслове".  Он је додао да није ни оптимиста, ни песимиста и да је посао државне делегације даштити интересе свог народа.  С друге стране, косовски председник је казао да ће се на састанку у Бриселуразмотрити остваривање свих досадашњих споразума и сагледати могућности запостизање коначног, правно-обавезујућег споразума Косова са Србијом.  Пред данашњи састанак двојице председника, у петак и суботу је у Бриселу одржана јошједна рунда техничких разговора делегација Београда и Приштине.  Разговори на техничком нивоу одржани су у Европској спољној политичкој служби, алиније саопштено превише детаља и две стране се нису обраћале медијима.  Дијалог на високом политичком нивоу између председника Александра Вучића и ХашимаТачија последњи пут одржан је 23. марта у Бриселу.  (Агенције - РТС - Н1)  Дачић: Да би дошло до нормализације односа Београда и Приштине - компромиснеоходан; они што тврде да владајућа већина не води рачуна о националниминтересима су фолиранти и политиканти који не виде шта је овде наш државниинтерес  Александар Вучић након сусрета с Хашимом Тачијем: Ми смо све одавно изгубили,али смо барем обезбедили мир за наш народ – морамо да извучемо нешто изничега  
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