
Данас: Вучић убеђује Џозефа Дола да „умекша“ став Меркелове и да „подржи Србију у будућем споразуму о Косову"
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 – Председник Србије и лидер Српске напредне странке Александар Вучић имаће данас
састанак са председником Џозефом Долом, лидером Европске народне партије (ЕПП),
која има већину у Европском парламенту, на маргинама самита ЕПП, који је јуче почео у
Хелсинкију.

  Како Данас незванично састаје из дипломатских кругова, очекује се да ће Вучић
покушати да убеди Дола, „са којим има изузетно добре односе“, да „подржи Србију у
будућем споразуму о Косову јер је председник ЕПП човек од великог поверења немачке
канцеларке Ангеле Меркел“. Немачка канцеларка, која предводи немачку
Хришћанско-демократску унију (ЦДУ), у више наврата је у последње време поновила да
се Берлин противи било каквој промени граница на Балкана.

  

Вучић од јуче борави на конференцији ЕПП највишег ранга, будући да том скупу, између
осталог, присуствују немачка канцеларка, аустријски канцелар Себастијан Курц,
премијери Бугарске и Мађарске, Бојко Борисов и Виктор Орбан, хрватски премијер
Андреј Пленковић, председник Европског савета Доналд Туск, те шеф Европске
комисије Жан-Клод Јункер… Поједини учесници скупа ЕПП у главном граду Финске
кажу за Данас да је Александар Вучић на јучерашњим дискусијама седео у првом реду,
испред бине, „између украјинског председника Петра Порошенка и аустријског
канцелара, а за истим столом били су и Пленковић, Борисов, Орбан…, док су за столом
„лево од њих били смештени Меркелова, Јункер, председник Европског парламента
Антонио Тајани, те шеф ЕПП у ЕП Манфред Вебер, који би могао да постане кандидат
ЕПП за новог шефа Европске комисије“.
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Саговорници Данаса не искључују ни могућност да ће председник Србије имати
билатералне сусрете и са другим учесницима скупа, наводећи да правила ЕПП налажу
да се „већина билатерала не заказује унапред, већ на лицу места“.

  

Франц Богович, посланик ЕПП у Европском парламенту, каже за Данас да је главна
тема конгреса избор кандидата ЕПП за председника ЕК после избора за Европски
парламент, заказаних за мај 2019.

  

– Одлучићемо и о програмским позицијама ЕПП за изборе за ЕП, средишна тачка
програма постављена је у четири политичка документа ЕПП: „Сигурна Европа“, „Европа
за све – успешна и правична“, „Одржива Европа“ и „Европа која штити наше вредности и
интересе ЕУ широм света“. Очекујем да јасно дефинишемо безбедносну политику ЕУ,
која ће Европљанима дати прави осећај безбедности“. У нашем политичком документу
„Европа која штити наше вредности и интересе ЕУ широм света“ јасно је наведен став
ЕПП у вези са земљама Западног Балкана. ЕПП ће се залагати за строго поштовање
критеријума из Копенхагена у процесу придруживања. Заговара и очекује добру
политичку сарадњу у региону. Кључ за проширење биће поштовање основних вредности
ЕУ: владавина права, независно правосуђе, слобода медија, борба против корупције,
истиче наш саговорник.

  

 „Глас Србије“

  

Богович указује да будући да скупу ЕПП присуствује и Вучић, као председник СНС,
придружене чланице ЕПП, „чуће се глас Србије, али није за очекивати да ће
овогодишњи конгрес посветити велику пажњу процесу проширења ЕУ“.

  

Сусрет

  

Вучић је јуче за РТС изјавио да Ангела Меркел изразила жељу да се сусретне са њим у
недељу ујутру 10. новембра у Паризу и да је он прихватио позив, јер увек хоће разговара
са немачком канцеларком.
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(Данас)
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