
Маја Гојковић: Током посете Макрона опозиција је имала прилику да изнесе своје ставове; Писмо упућено амбасади Француске је непримерено и на енглеском језику, али ко сам ја да учим дипломатији Ђиласа и Јеремића
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Председница Скупштине Србије Маја Гојковић рекла је да је опозиција имала прилику да
изнесе своје ставове током посете француског председника Емануела Макрона и то
током састанка парламентараца две земље. Она је истакла да је ставове опозиције
могла да представи народна посланица Наташа Вучковић (ДС) која се извинила и није
дошла на састанак.

  

  

Гојковић је рекла да је посета француског председника детаљно припремана, а да је у
мају обавештена да са Макроном долази и парламентарна делегација, објављено је на
сајту Српске напредне странке.

  

Она је додала да су Французи предложили да се на састанак позове и председница
групе пријатељства са том земљом, Наташа Вучковић, али да се Вучковић извинила и
рекла да има обавезе и да у то време путује.
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Упитана да прокоментарише како види то што се опозиција није састала са Макроном,
Гојковић је за Тањуг рекла да је Макрон, као врло отворен човек, јасно одговорио на
конференцији за штампу да чланови опозиције имају сталне, динамичне и садржајне
контакте и сарадњу са амбасадом Француске и њиховим амбасадором у Србији.

  

"Тако да не стоји да немају контакте и да не размењују ставове", рекла је Гојковић.

  

Она је оценила да су се представници опозиције амбасади Француске тим поводом
обратили на непримерен начин, слањем писма на енглеском језику, и то са, како тврди,
доста правописних грешака.

  

"Такво писмо је упућено амбасади Француске. Амбасадору Француске се обраћа на
француском језику, али ко сам ја да учим Драгана Ђиласа и Вука Јеремића дипломатији.
Они су водили државу 12, 13 година и за то време је требало да науче некакав
протокол, али све у свему, добили су одговор од једног озбиљног државника са којим се
озбиљно комуницира", рекла је Гојковић. 

  

(Агенције)
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