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 Председник Странке слободе и правде (ССП) Драган Ђилас објавио је данас на свом
твитер налогу фотографију захтева за састаном са председником Француске
Емануелом Макроном на којој стоји да је тај захтев послат 9. јула, а не 15. јула ујутру
како је то француски председник казао.

  

  Ђилас је објавио фотографију писма које је послато 9. јула на адресу амбасадора
Француске у Србији Фредерика Мондолонија у којем су наведени захтеви да се састане
са француским председником.   

Француски председник Емануел Макрон изјавио у Београду да се током посете
Београду неће састати са представницима српске опозије јер је иницијатива прекасно
стигла, али да постоји стални дијалог са Амбасадом Француске у Србији.

  

„Политичке снаге па и опозиција имају стални дијалог са амбасадом. Сви су били
присутни на прослави (Дана пада Бастиље). Јутрос (15. јул) је стигло писмо, ја нисам
могао да прихватим, програм је био готов“, рекао је Макрон на питање новинара зашто
није било састанка са опозицијом.

  

На заједничкој конференцији за новинаре са српским председником Александром
Вучићем у Палати Србија Макрон је додао да се „увек среће са свима, али је требало
послати писмо раније“.
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  — Dragan Djilas (@DraganDjilas) July 15, 2019    

СЗС: Верујемо да то што Макрон није добио молбу јесте последница ненамерног
дипломатског неспоразума

  

Савез за Србију (СЗС) саопштио је данас да верује да то што председник Француске
Емауел Макрон није добио молбу за састанак са представницима опозиције јесте
последица ненамерног дипломатског неспоразума.

  

„Савез за Србију истиче важност односа са Француском. Односи наше две земље
важнији су и трајнији од било које власти. Уверени смо да наша писана молба за
састанак са француским председником која је предата 9. јула, из техничких разлога није
се нашла у поседу Емануела Макрона“, наводи се у саопштењу те странке.

  

У саопштењу се додаје да је председник Србије Александар Вучић приликом сусрета са
Макроном „још једном злоупотребио положај шефа државе за своје страначке интересе,
пословне комбинације и личну промоцију“.

  

(Beta)
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