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Изасланик Европске уније Мирослав Лајчак, који је посетио Србију пре неколико дана,
шокирао је актере домаће политичке сцене новим захтевима ЕУ који очекују нову владу
Србије, сазнаје Пресс недеље

  

- Шеф словачке дипломатије предочио је буквално језиве услове. Он је испоставио три
нова налога како би Србија добила статус кандидата до краја године. И сва три су
буквално неприхватљива, обавестио је после састанка с Лајчаком Бориса Тадића
министар спољних послова Вук Јеремић - открива наш саговорник.

  

Немачки захтев

  

Најгоре од свега је што ЕУ од Србије практично тражи да се - на мала врата - одрекне
политике и Европа и Косово, што су изасланику Кетрин Ештон саговорници са српске
стране поново одбили.- ЕУ сада покушава да прогура немачки захтев за укидање
институција на северу Косова. Тадић је због тога веома забринут и свестан је да је
готово немогуће да уз те услове добијемо статус кандидата до краја године, што је и
један од разлога зашто и даље оклева да прихвати место премијера и чека даље
консултације како би се око оваквих ствари заузео потпуно чврст и јединствен
национални став. Тадић ће на сутрашњем састанку са лидерима коалиције окупљене око
СПС-а разговарати о том „Лајчаковом ултиматуму" - открива он.Према речима Огњена
Прибићевића, бившег амбасадора Србије у Немачкој, могуће је да је Лајчак пренео
поруке које су и досад биле услов свих услова - реформа судства и економије и
решавање корупције. 

  

Ипак, сасвим је реално очекивати да ће Вашингтон и Берлин наставити с великим
притисцима да се укину српске институције на Космету, сматра он.- Несумњиво је да ће
бити упорни у томе, али ја очекујем да ће нови разговори о северу Косова бити
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настављени с новим представницима владе - каже Прибићевић, и процењује да је Лајчак
по свој прилици поновио оно што ЕУ од почетка захтева - оштрији обрачун са корупцијом
и комплетну унутрашњу реформу.Лајчак је, да подсетимо, имао састанак у Београду са
Томиславом Николићем и са њим се договорио око посете Бриселу после инаугурације.
Изасланик Кетрин Ештон тада је рекао да је у интересу Европе да се што пре оформи
нова влада Србије како би се наставило са евроинтеграцијама, али у јавним наступима
није помињао оно што је згрануло наш државни врх. Он је после састанка са Вуком
Јеремићем изјавио да ЕУ жели владу с амбицијом и снагом да спроведе реформе, која
има европске интеграције као приоритет и која је спремна да преузме обавезе
досадашње владе и настави преговоре са Приштином.

  

Наставити где се стало

  

Предраг Симић, професор на ФПН и бивши амбасадор Србије у Паризу, каже да је
Лајчак највероватније предочио полазне ставове Европске уније за будућу владу, који су
у вези са Косовом и стањем у правосуђу.- То су елементи на којима је ЕУ и раније
инсистирала. Успут, ја бих упозорио да ситуација на Косову већ постаје хронична. Јер ми
тек треба да видимо шта се све дешавало на Космету док смо се ми овде забављали
изборима - говори Симић.Симић напомиње да је недавна најава отварања приштинске
административне канцеларије у северном делу Косовске Митровице довољан показатељ
да косовски Албанци нису губили време и наставили су да раде свој посао у време
српских избора.- Одуговлачење са формирањем владе може само да погорша ствар и
треба наставити тамо где се стало са Косметом пре избора - каже Симић.    

  

Став Лидер ДСС-а очекује од Николића да саопшти народу шта хоће Брисел

  

Коштуница: Европа ће захтевати да одустанемо од Косова

  

Председник ДСС Војислав Коштуница изјавио је да ће ЕУ захтевати од Србије
одустајање од Косова зарад добијања почетка преговора за чланство у ЕУ и изразио
уверење да ће новоизабрани председник Србије Томислав Николић, кад га Брисел о
томе формално обавести, то саопштити српском народу.- Јавност Србије треба да зна да
ће ускоро ЕУ започети са најгрубљим притисцима и уценама према Србији, захтевајући
потпуно одустајање од Косова зарад добијања почетка преговора за чланство у ЕУ.
Поруке са оваквим садржајем већ доносе у Београд дипломате из држава ЕУ - навео је
Коштуница у саопштењу прослеђеном агенцији Бета.    
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Станко Стаменковић

  

(Прес) 
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