
Јелена Милић: Курти се дрзнуо да каже да је Вучић нервозан
недеља, 16 фебруар 2020 15:40

 Директорка Центра за евроатлантске студије (ЦЕАС) Јелена Милић оценила је да
наступ новог косовског премијера Аљбина Куртија у Минхену као неуспешан.

  

  "Пре пута у Минхен, Курти је одвалио глупост да 'мали Шенген' не доноси ништа ново у
односу на Берлински споразум и чини ми се да је нови косовски премијер пре свега
љубоморан и сатеран у ћошак", рекла је Милићева у интервјуу за Косово онлајн.   

Она је оценила да је "Курти већ доживео ударац тиме што је признао да није ни знао да
је влада дала овлашћење за потписивање важних споразума у Минхену, а дрзнуо се да
каже да је (председник Србије Александар) Вучић нервозан".

  

"Није нервоза када се констатују чињенице (што је учинио Вучић) и мислим да смо у
Минхену видели пре свега Куртијеву нервозу", рекла је Милићева.

  

Она је довела у питање и Куртијеву наводну проевропску оријентацију.

  

"Курти је наводно посвећен европским интеграцијама Косова, а каже да му споразум са
Србијом није приоритет. Онда или лаже или није заиста посвећен европском путу",
рекла је Јелена Милић.

  

Поводом плана специјалног америчког изасланика Ричарда Гренела да се економија
стави на прво место, она је рекла да је он врло мудро навео да председник САД Доналд
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Трамп не нуди решење, већ само атмосферу и оквир за решење.

  

Јелена Миллић је оценила да "мали Шенген“ није битан само за Србију и Косово, већ и за
друге земље региона, а да је, како је рекла, "среће и памети, Црна Гора и БиХ би могле
да апсорбују повећани ниво инвестиција у Србију захваљујући том споразуму".

  

Додала је да су то разумели лидери Албаније и Северне Македоније, Еди Рама и бивши
премијер Зоран Заев, док се председник Црне Горе Мило Ђукановић и Курти инате.

  

Поводом иницијативе француског председника Емануела Макрона да се одржи самит у
Паризу, Јелена Милић каже да би она могла да буде успешна, јер, како изгледа, Париз
има боље односе с Вашингтоном од Берлина, тако да би могао да посредује између САД
и ЕУ по питању дијалога између Београда и Приштине.

  

Оценила је да би "Београд требало да се договори са САД и да пусти Американце да
убеде Европљане и челнике Косова да легну на руду".

  

"Србија би можда требало да стане с победама, врло мудро је то радила, и сада више од
половина чланица УН не признаје Косово", рекла је директорак ЦЕАС-а, али је
поставила и питање да ли је у интересу Београда да због Срба на Косову кочи европски
пут Косова?

  

"Чини ми се да је то нефер према Србима на Косову. Ја бих гледала да направим
компромис управо због Срба на Косову", закључила је Јелена Милић.

  

(Танјуг)
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