Фредерик Мондолони: Француска нема "црвену линију" кад је реч о могућем споразуму Србије и Ко
четвртак, 21 март 2019 11:59

Амбасадор Француске у Србији Фредерик Мондолони изјавио је, гостујући у Новом
дану, да би француски председник Емануел Макрон требало да посети Србију у јулу ове
године и подсећа да је од последње посете на том нивоу прошло 18 година.
Историја дипломатских односа Француске и Србије траје 180 година, а Мондолони
каже да Француска данас Србију сматра пријатељском земљом, савезницом и главним
партнером на Западном Балкану.

"Богата историја нас обавезује. Имамо билатералне односе који су одлични у свим
областима - политици, економији, култури. Што се сарадње тиче желимо да постигнемо
још више", поручио је Мондолони.

Он додаје да је економска сарадња приоритет и наводи да билатерална трговинска
размена износи око милијарду евра, али наставља да расте.

Мондолони је рекао да Француска жели јаку Европу и јаку Србију у Европској унији (ЕУ).

"Нема сумње да Француска подржава интеграцију Србије у ЕУ. Морамо са обе стране
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спровести реформе истовремено, да се реформишу ЕУ и Србија. Србија је ушла у процес
приближавања са европским стандардима и људима се можда чини да то дуго траје, али
треба радити конкретне ствари у важним областима као што су владавина права,
поглавља 23 и 24...", рекао је француски амбасадор.

Приштина без одлагања да укине таксе

Говорећи о питању решења косовског проблема, Мондолони је рекао да је питање
Косова важно и не сме да блокира интеграцију Србије у ЕУ.

"То питање се може решити само дијалогом и компромисом и ми позивамо обе стране да
наставе што је пре могуће тај дијалог. Јасно је да су унилатералне мере Приштине
довеле до блокаде дијалога и ми смо ту јасни - позивамо, без одлагања, власти у
Приштини да укину царинске тарифе од 100 одсто", рекао је Мондолони.

Он подсећа да је Француска била критична и кад је реч о трансформацији Косовских
снага безбедности у тзв. Војску Косова. Каже да тренутна ситуација није добра ни за
Београд ни за Приштину и да се негативно одражава и на ЕУ.

"Политичка ситуација у Приштини чини да су сви помало таоци те замршене ситауције.
На политичким људима у Приштини, а не само на председнику владе, је да преузму
одговорност. За нас је 'статус qуо' опасан јер понекад у региону може да доведе до
тензија и насиља", рекао је амбасадор Француске.

Мондолони истиче да Француска нема "црвену линију" кад је реч о могућем споразуму
Србије и Косова.

"Не дајемо никоме бланко чек, али сматрамо да је на обе стране да се договоре о
компромису и на њима је да проуче све могућности које би евентуално омогућиле да се
реши сукоб и не угрози стабилност региона", каже он.
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Право на демонстрације, али осуђујемо насиље

Одговарајући на питање о протестима који се одржавају у градовима широм Србије,
Мондолони је рекао да страни амбасадор не би требало да коментарише оно што се
дешава у унутрашњем животу земље.

"На српском народу и руководству је да се организује, није на нама да дајемо лекције.
Чињеница је да су демонстрације углавном мирне и то је за похвалу. Што се тиче
догађаја од протеклог викенда, треба имати право на демонстрације, али кажемо не
насиљу и то морамо да осудимо", рекао је он и додао да, кад је реч о упаду у зграду
Радио телевизије Србије, новинари морају да раде свој посао.

Слобода медија, додаје Мондолони, је важна и сви медији морају да раде мирно свој
посао, без притисака.

Говорећи о протестима у Француској, Мондолони каже да су слике насиља које је видео
цео свет "катастрофалне за имиџ Француске, туризам и економију".

"Хулигани су се убацили у демонстранте и онда разбијали, пљачкали, палили... Влада је
јасно рекла сада је доста", каже амбасадор Француске.
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