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 БЕОГРАД - Председница Одбора Европског парламента за стабилизацију и
придруживање Србије ЕУ Тања Фајон изјавила је да су разговори са председником
Србије Александром Вучићем понекад жустри, али исто тако искрени и директни. Фајон
је у интервјуу за београдску Политику, на питање да прокоментарише тврдње министра
одбране Србије Александра Вулина како чини све да Србима огади ЕУ и да нема
храбрости да Вучићу каже у лице оно што говори испред камера, одговорила да никада
пред камерама не упире у било кога директно, већ се обраћа институцијама.

  "Никада ме нисте чули да кажем да Вучић или Вулин лажу", додала је Фајон.  

Подсећајући да се у прошлости жестоко борила да буду укинуте визе за Србију и да
касније поново не буду уведене због илегалне миграције, Фајон је истакла да је Србија
веома важан играч у региону за стабилност и помирење и да ће увек тврдити да је ЕУ
потребно важно проширење на западни Балкан.

  

Она је најавила да ће међустраначки дијалог у Србији, који је уз посредовање ЕП
започет прошле јесени и обустављен због припрема за изборе, бити настављен у што
скорије време.

  

Фајон је додала да се у другој фази дијалога треба усредсредити на дугорочни циљ
унапређења међустраначког дијалога у Скупштини.
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Према мишљењу Фајон, остварен је неки напредак, али предстоји много посла, посебно
у области слободе медија.

  

На питање да ли круг учесника у другој фази дијалога треба да се прошири, она је
одговорила да је ЕП спреман да сарађује са свим политичким странкама које су
посвећене демократији и проевропској будућности.

  

Говорећи о бојкоту, она је рекла да да је то снажно средство за постизање циља, али да
се треба запитати која је коначна цена.

  

Фајон је оценила да сада имамо парламент без проевропске демократске опозиције и
додала да је то брине.

  

На питање зашто је проблем излазност на изборима у Србији и да ли се ЕП забринуо
због излазности у Хрватској, Албанији и Северној Македонији, где је на изборе изашло
мање грађана него у Србији, она је одговорила да је мали одзив на изборима показатељ
умора људи, не само у Србији него свуда.

  

"Генерално је тренд негативан и то је нешто због чега сви морамо да се забринемо",
указала је Фајон.

  

(Танјуг)
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