
Директно.рс: Састанак Ивице Дачића и Дејвида Мекалистера одложен након свађе због арогантног захтева СНС да „Тања Фајон не може бити део делегације ЕП“
четвртак, 28 јануар 2021 16:34

Данас је одложен састанак председника Народне скупштине Републике Србије Ивице
Дачића и председника одбора за спољну политику Европског парламента Дејвида
Мекалистера.

  

  

Како Директно.рс сазнаје из дипломатских извора, састанак је одложен након
јучерашњег телефонског разговора који је иницирао Ивица Дачић, како би се наставило
са припремама страначког дијалога који је укочен захтевом Александра Вучића и СНС
да Тања Фајон не може бити део делегације ЕП, што су у Бриселу одбили као арогантан
и нереалан захтев, а о чему је и Тања Фајон говорила за медије.

  

Дејвид Мекалистер је замерио Ивици Дачићу на томе што је из кабинета председника
Народне скупштине Републике Србије у медије пуштена информација о захтеву за
одсуство Тање Фајон.
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То је Дејвида Мекалистера довело у незгодан положај, да се јавно нађе између
парламента којем припада и Александра Вучића, према којем има више разумевања него
остали кругови у Бриселу.

  

Опозиција је, подсећамо, тражила да дијалог почне што пре, а дијалог, по свему судећи,
још увек није одмакао од тога да српска власт уређује састав делегације ЕП, у чему није
успела.

  

Н1: Одложен разговор Ивице Дачића и Дејвида Мекалистера, који је првобитно био
предвиђен за данас

  

Разговор председника Скупштине Србије Ивице Дачића и представника ЕУ Дејвида
Мекалистера, који је првобитно био предвиђен за данас, одложен је, сазнаје Н1.

  

Како је за Н1 наведено из ЕП, саопштење ће бити објављено након што састанак двојице
званичника буде одржан.

  

Европска посланица Тања Фајон изјавила је раније ове недеље да ће више детаља о
наставку међустраначког дијалога бити познато у четвртак, после договора председника
Скупштине Србије Ивице Дачића и представника ЕУ Дејвида Мекалистера. Она је
најавила и да ће разговори почети онлајн због пандемије.

  

Фајон је изјавила да јој је Мекалистер пренео да је званични Београд тражио њено
изузеће у дијалогу европских и српских парламентараца и оценила да је то
неприхватљиво за Брисел, јер Европска унија има јасна интерна правила о
представљању.

  

(директно.рс, Н1)
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