
Томислав Николић: Нема коалиције СНС и ДСС уколико позиције ДСС остану исте
четвртак, 23 септембар 2010 19:11

Председник Српске напредне странке (СНС) рекао је да његова странка неће
сарађивати са Демократском странком Србије ни пре ни после избора уколико позиције
ДСС остану исте.

  

"Како сада ствари стоје, ако останемо на садашњим позицијама СНС и ДСС неће моћи
да сарађују ни пре ни после избора", рекао је Николић новинарима после једночасовног
састанка са шефом делегације Европске уније у Србији Венсаном Дежером.

  

Не можемо да правимо листу јер смо ми за ЕУ и знамо где нам је црвена линија, а ДСС
већ данас каже да је против чланства, подсетио је Николић на ставове СНС о сарадњи
са ДСС.

  

 "Никада нисам рекао да Европа има алтернативу, рекао сам да Србија нема
алтернативу", изјавио је Николић и навео да је појединим амбасадорима послао
стенограме разговора са новинарима и неколико интервјуа у којима је јасно изложио
ставове СНС.

  

Николић је додао да са Дежером није разговарао о опозиционим странкама, сарадњи са
ДСС-ом већ о наставку европских интеграција, њиховом убрзању, реформи правосуђа,
помоћи које ЕУ може да пружи Србији и на пољу пољопривреде и привреде.

  

"Дежеру смо поново предочили да је СНС политичка странка која ће се залагати да
Србија буде чланица ЕУ, да је Србија за ових десет година учинила неколико корака ка
том циљу, али је много више учинила да се тај циљ не оствари довољно брзо како су то
њени грађани желели", казао је Николић.

  

"Бесмислено је затварати Србију у једну организацију, али је веома мудро водити је у
чланство ЕУ", рекао је Николић и додао да чланство у ЕУ не значи запостављање
сарадње са другим државама јер и "сама ЕУ сарађује са целим светом".
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Николић је рекао да је са Дежером разговарао и о предстојећим разговорима Приштине
и Београда.

  

"Дежер је рекао је да ће то бити преговори Приштине и Београда, да ЕУ неће на то да
утиче и да нема ставове унапред о којима они треба да се изјашњавају. То је питање
договора, али Србија и те привремене институције морају да размишљају, када улазе у
те разговоре, да је ЕУ будућност свих грађана који живе на територији данашње Србије.
Због тога је ЕУ изузетно заинтересова како ће ти разговори да се развијају", казао је
лидер СНС.

  

(Бета-Танјуг)
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