
Мирослав Лајчак стиже у Београд, за 11 часова у згради Председништва заказан сусрет са  Александром Вучићем
понедељак, 05 децембар 2022 09:51

Специјални представник Европске уније за дијалог Београда и Приштине и друга
регионална питања Западног Балкана Мирослав Лајчак стиже у посету Београду.
Састаће се са председником Александром Вучићем, а разговараће и са министром
спољних послова Ивицом Дачићем.

  

  

Састанак Александра Вучића и Мирослава Лајчака биће одржан у 11 часова у згради
Председништва.

  

Након састанка, како је саопштено, медијима ће бити прослеђено саопштење.

  

Са специјалним представником Европске уније разговараће и министар спољних
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послова Ивица Дачић. Тај састанак планиран је за 13 часова.

  

Министар Дачић изјавио је да ће председник Вучић одлуку о томе да ли ће учествовати
на самиту Европске уније и Западног Балкана у Тирани донети после састанка са
Лајчаком.

  

Премијерка Ана Брнабић поручила је да председник Вучић још није донео одлуку о
одласку на самит и нагласила да сматра да је важно да оде у Тирану, јер нико нема
кредибилитет и не може да се суочи са лицемерјем као он.

  

После именовања Ненада Рашића за министра у косовској влади, на КиМ су се подигле
нове тензије. Председник Вучић је именовање Рашића оценио као "срамно" и да је то
"најблажа реч која може да се употреби", као и да неће учествовати на самиту у Тирани.

  

Ситуација на КиМ била је тема и разговора председника Вучића са европским
комесаром за суседску политику и проширење Оливером Вархељијем.

  

Након тог састанка председник је рекао да ће у наредним данима донети одлуку о
одласку у Тирану, а Вархељи је поручио да је Србија потребна за столом у Тирани.

  

Самит Европске уније и Западног Балкана одржаће се сутра у Тирани.

  

(РТС) 
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