
РСЕ: Званичници ЕУ потврдили да су се све земље Западног Балкана, укључујући и Србију, усагласиле са декларацијом која је усвојена у Тирани
среда, 07 децембар 2022 01:45

Званичници Европске уније (ЕУ) потврдили су да су се све земље Западног
Балкана, укључујући и Србију, усагласиле са декларацијом која је усвојена у
Тирани , пише Радио слободна
Европа (РСЕ).

  

У усвојеној декларацији стоји експлицитно да ЕУ „поздравља чињеницу да се наши
партнери са Западног Балкана усаглашавају са горе споменутим тачкама“, наводи РСЕ.

  

  
  

Медији су раније током дана јавили да је Вучић, који је учествовао самиту у Тирани,
нагласио да се његова земља није усагласила са текстом Тиранске декларације
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Медији су раније током дана јавили да је Вучић, који је учествовао самиту у Тирани,
нагласио да се његова земља није усагласила са текстом Тиранске декларације.

  

Декларацију су усвојили европски лидери, на самиту „ЕУ-Западни Балкан“ који је
одржан у албанском главном граду, Тирани, наводи портал.

  

У усвојеној декларацији се истиче се неопходност да сви учесници деле „заједничку
одговорност и заједничке вредности“.

  

У вези са тим, позивају се партнери региона да остваре брз и одржив напредак ка
потпуном усклађивању са заједничком спољном и безбедносном политиком ЕУ и да
делују у складу са тим, укључујући рестриктивне мере ЕУ.

  

РСЕ: Званичници ЕУ потврдили да су се СВЕ земље Зап. Балкана, УКЉУЧУЈУЋИ и
Србију, сагласиле са Резолуцијом самита у Тирани. А унутра &quot;усаглашавање&quot;
са безбедносном политиком ЕУ, Русија искључиви кривац за ек. и енергетску кризу,
правно обавезујући споразум са Приштином итд.

— Ђорђе Вукадиновић (@djordjenspm) December 6, 2022    

„Похваљујемо оне партнере са Западног Балкана који вец́ показују своју стратешку
посвећеност у овом погледу, тако што се у потпуности усклађују са заједничком спољном
и безбедносном политиком ЕУ и охрабрујемо оне који то нису учинили да следе њихов
пример“, наводи се декларацији.

  
  

Вучић је данас изјавио да је разговор у Тирани био „никад отворенији и искренији“ и да је
добро што је био тамо, па је и признао да је направио грешку кад је рекао да неће ићи

    

Вучић је данас изјавио да је разговор у Тирани био „никад отворенији и искренији“ и да је
добро што је био тамо, па је и признао да је направио грешку кад је рекао да неће ићи.
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Што се тиче санкција Русији, рекао је да је говорио оно што говори „и нашем народу“.
„Рекао сам – Русија је увела санкције против Србије 1992. године, а Србија није – то је
питање поштовања према нама, кроз шта смо прошли девет година трпећи санкције –
видели смо да не доносе ништа добро ни грађанима и да није природно да ми будемо ти
који ћемо у тој политици да учествујемо“, навео је.

  

На питање да ли је стао из декларације, рекао је да не може ни да седи ни да стоји иза
нечег што није писао.

  

(РСЕ)

  

Видети још:  Текст Декларације самита ЕУ – Западни Балкан у Тирани: Позивамо
партнере да усагласе спољну и безбедносну политику са ЕУ. Русија има
искључиву одговорност за текућу економску и енергетску кризу
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