
Федерика Могерини одржала говор у Скупштини Србије уз хорско певање и ометање од стране Радикала; Могерини: Чувајте грла; Вукадиновић: Организована фарса
петак, 03 март 2017 15:56

 Европска шефица дипломатије Федерика Могерини се обратила Скупштини Србије уз
скандирање посланика СРС и транспаренте посланика Двери.

  

  

Танјуг је пренео да је Могеринијеву у Скупштини дочекао "млак аплауз" посланика, док је
премијеру Србије и председничком кандидату коалиције око СНС Александру Вучићу
било упућено "снажно аплаудирање".

  

Уз хорско певање "Србија, Русија, не треба нам Унија", посланици СРС су све време
лупали рукама у посланичке клупе.

  

Могерини је на почетку поздравила посланике са "добар дан" на српском језику,
наводећи да јој је част што се обраћа у дому српске демократије, а током обраћања на
скандирање се осврнула у два маха - једном, опаском да је припремила дугачак говор, а
потом и да се није уморила, те да би посланици требало да "чувају грла" за обраћање
бирачима. 

  

Посланици СРС су дан уочи седнице најавили да председничку кампању почињу
практично ометањем посете Могерини.
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  Говор Могеринијеве су скандирањима прекидали посланици Српске радикалне странке,што је и најавио председник те странке Војислав Шешељ. У "перформансу" суучествовали и посланици покрета Двери који су носили табле са натписом "Србија неверује Бриселу".  Могерини радикалима: Чувајте грла  Висока представница за безбедност и спољну политику ЕУ Федерика Могериниосврнула се на предстојеће председничке изборе у Србији.  

  Она је истакла да ће грађани имати прилку да бирају на демократски начин, рационално,на основу аргумената и чињеница.  "Желимо мирну предизборну кампању", подвукла је шефица европске дипломатије уобраћању парламенту, током којег су посланици Српске радикалне узвикивали свевреме "Србија, Русија не треба нам Унија", а посланици Двери држали поруке да Србијане верује Бриселу.     Могерини је посланицима СРС рекла да је неће ометати њихово викање, да се нећеуморити, и препоручила им да сачувају грла за обраћање грађанима током предизборнекампање, која је, како је констатовала, почела.     Нагласила је да је важно да се сви грађани Србије укључе у кључне одлуке које ћеземља морати да донесе, а улога парламента је, каже, веома важна, јер је он кључнавеза између грађана и институција.     "Суочавате се и са избором будућности. ЕУ са нестрпљењем очекује сарадњу са новимпредседником и владом на путу ка чланству ЕУ", рекла је шефица европске дипломатије.    На почетку говора она је, иначе, на српском, рекла:     "Велика ми је част да будем у земљи у којој се осећам као код куће".    Davenportovanje Federike Mogerini!!! https://t.co/7OFGdRq3QX  — Nemanja Šarović (@NemanjaSarovic) March 3, 2017    Седници је присуствовао и премијер Србије Александар Вучић, са којим се Могеринијевасрдачно поздравила по завршетку свог говора.  Танјуг је, на крају извештаја, констатовао да је Могерини по завршетку говора добила"јачи аплауз од оног који јој је приређен када је улазила у салу Скупштине Србије".  Вукадиновић: Организована фарса - Задовољни и Вучић и Радикали и ЕУ  Народни посланик Ђорђе Вукадиновић рекао је да се ради о "организованој фарси"којом су задовољни и Вучић и радикали и Могерини. Вучић се представља као "разумнисаговорник Брисела" јер је "алтернатива много гора", СРС задовољава своје бирачкотело демонстрацијом "патриотизма".  Могеринијева се прави да ништа од тога не види, као што не види ни медијску тортуру исуспендовање демократије у Србији, док год је Вучић кооперативан по питању Косова, иигра "контруктивну улогу" у БиХ, где кочи РС, и Црној Гори, где подржава антирускирежим Ђукановића.  (Танјуг)  
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https://t.co/7OFGdRq3QX
https://twitter.com/NemanjaSarovic/status/837612115091472385
http://www.nspm.rs/hronika/djordje-vukadinovic-seselj-igra-svoju-ulogu-pred-mogerinjevom-kako-bi-vucic-pokazao-zapadu-da-nema-alternativu.html

