
Вучић после видео Самита о КиМ: Албанска страна захтева очување територијалног интегритета Косова, поштовање њиховог Устава, узајамно признање и чланство у УН; Наставак дијалога под вођством Мирослава Лајчака
субота, 11 јул 2020 07:52

Председник Србије Александар Вучић рекао је да је имао тежак разговор у Паризу, те
да ће Немци и Франуцузи изаћи са заједничким саопштењем.

  

Он је новинарима рекао да Србија не прихвата ултиматуме Приштине, те да се трудио да
наступи храбро.

  

  

 "Албанска страна је изашла са захтевима, то су очување територијалног интегритета
Косова, очување Устава и уставне организације Косова, трајно узајамно признање, а не
модел две Немачке, чланство у УН и да друге европске земље признају Косово. А, тек
онда ће да се баве питањем несталих и ратне штете", рекао је Вучић.
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Он је најавио наставак дијалога у четвртак у Бриселу те да је поносан на делегацију
Србије.

  

"Ми смо износили чињенице у више наврата, неке делегације су само понављале оно што
су имали написано", рекао је Вучић.

  

Вучић је рекао да ћемо бити изложени великим притисцима и истовремено наилазимо на
"потпуно нереалистичан приступ косовских Албанаца који би желели све, а да Србија
остане без ичега".

  

"Спремни смо да разговарамо о свим корацима који би поправили односе народа, проток
људи, роба, капитала, али да не прихватамо ултуматуме. То није могуће и реално", рекао
је Вучић.

  

Како је рекао, наставак дијалога биће под вођством специјалног изасланика ЕУ за
дијалог Мирослава Лајчака.

  

"Ми учествујемо у дијалогу под покровитељством ЕУ, то је за нас важно", заључио је он.

  

Навео је све што је Србија испунила из Бриселског споразума и навео шта није испунила
Приштина.

  

"Они су рекли да Заједница српских општина није у складу са њиховим Уставом. Ако то
нисте у станају да испуните 7 и по година, како мислите нешто друго да испуните", казао
је он.
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  Вучић је рекао да је тражио да буде написано да се води дијалог Београд-Притштина, ане Србија-Косово.  "Они који су мислили да Србији узму све, а да Србија не добије ништа... Нашааргументација је била гвоздена, били смо веома добро припремљени за самт", казао јеон.    Лепо што нас је Вучић данас известио о ставовима и захтевима албанске стране. Али онтамо није ишао као новински извештач, већ као председник Србије. Тако да би биломного логичније и примереније да нас је обавестио о својим и ставовима српскеделегације. https://t.co/vYTNzlI6Ll  — Ђорђе Вукадиновић (@djordjenspm) July 10, 2020    Видео Самит о Косову и Метохији, чији су домаћини председник Француске ЕмануелМакрон и канцеларка Немачке Ангела Меркел одржан је данас.  На Самиту учештвовали су и специјални изасланик ЕУ за дијалог Београда и ПриштинеМирослав Лајчак, високи представник ЕУ за спољну и безбедносну политику ЖозепБорел и косовски премијер Авдулах Хоти.  Париз -- Видео Самит о Косову и Метохији, чији су домаћини председникФранцуске Емануел Макрон и канцеларка Немачке Ангела Меркел, почео је данасоко 10.30.   На самиту учествује председник Србије Александар Вучић.  Вучић се на Самит се укључује из резиденције амбасадора Србије у Паризу, где борави удводневној посети.  На Самиту учештвују и специјални изасланик ЕУ за дијалог Београда и ПриштинеМирослав Лајчак, високи представник ЕУ за спољну и безбедносну политику ЖозепБорел и косовски премијер Авдулах Хоти.  Самит се одржава уочи планираног наставка дијалога Београда и Приштине, у Бриселу унедељу.  Председник Вучић је синоћ новинарима у Паризу, после састанка са Макроном, рекао даверује да ће видео самит бити отворен разговор, али да не очекује превише резултата,нити сагласност.  Како је навео, верује да ће свако говорити о томе како види дијалог, односно, будућностразговора.  "Не мислим да ће да буде превише резултата, биће пронађени некакви принципи, аликоје не можемо сви да договоримо, тако да верујем да ће изаћи са председничкимсаопштењем Французи и Немци, ми ћемо посебно, као и Албанци", рекао је Вучић.  Истакао је да се ништа не прелама преко ноићи и да он више верује у низ малих корака,малих споразума, те да ће тај приступ имати и на самиту.  "Да обезбедимо слободан проток људи и услуга, очување мира, да обезбедимо безбројмалих споразума који ће да промене односе између Срба и Албанаца, да видимо штаћемо да радимо са тим о чему се не слажемо", рекао је Вучић.  (Танјуг)  
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