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БЕОГРАД – Председница Скупштине Србије Славица Ђукић-Дејановић изјавила је да
Србија неће одустати од европског пута макар и не добила статус кандидата за
чланство у ЕУ 9. децембра, иако верује да ће Савет министара Србији ипак доделити
кандидатуру.

  

Ђукић-Дејановић је за Б92 рекла да Србија неће одустати ни од Косова и Метохије и да
ће наставити да штити своје грађане у покрајини, али неће искључивати једно другим,
већ ће настојати да питања везана за север Косова и Метохије, али и ЕУ иду узлазном
путањом.

  

„Морамо уважити реалност која постоји. То је наша јужна покрајина и знамо државну
политику, али реалност је да су људи на Косову и Метохији угрожени- сви, али ми
наравно бринемо о нашим грађанима и имамо највећу одговорност за њих”, рекла је
председница парламента.

  

Она је напоменула да грађани на северу Косова имају право на избор да изразе
незадовољство, али сви треба да им помогну да то буде у складу са циљевима, „а не
само зарад изражавања незадовољства по хладном времену са резултатима који ће
можда бити спорни”.

  

Ђукић-Дејановић је прецизирала да ће седница на којој ће се на основу владиног
извештаја о активностима на стабилизовању ситуације на северу Косова одржати
вероватно почетком следеће седмице, као и да на њу намерава да позове председника
Републике.

  

Она је навела да ће седницу заказати пошто добије мишљење скупштинском Одбора за
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Косово и Метохији, који ће сутра размотрити тај извештај.

  

„О извештају мора прво расправљати матични одбор и мора ме обавестити шта је
резултат расправе након чега ћу заказати седницу”, рекла је Ђукић-Дејановић и
објаснила да одбор може да одлучио да извештај иде на пленум, да предложи закључке,
или да предложи декларацију.

  

На питање да ли је садржај извештаја споран и да ли се због нејединства у влади
одлаже седница парламента, Ђукић-Дејановић је рекла да извештај представља чисту
фактографију и да у њему нема ништа спорно, као и да га је влада једногласно усвојила.

  

Упитана да ли је након наредних парламентарних избора могућа коалиција СНС и ДС
или СНС и СПС, Ђукић-Дејановић је одговорила да је то невероватно, али да у политици
ништа није немогуће.

  

„Реално у политици је све могуће, можда ће грађани својим гласовима довести у
позицију да се влада не може другачије формирати него тим спојем (ДС и СНС). Делује
невероватно, али није немогуће”, казала је она и додала да је подједнако невероватна
могућност сарадње СПС и СНС.

  

Ђукић-Дејановић, која је и потпредседница СПС рекла је да су на српској политичкој
сцени у прошлости сви били са свима на републичком или локалном нивоу, тако да онај
ко каже да ни са ким никада неће моћи, како сматра, или је у заблуди или није искрен.

  

(Танјуг)
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