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Председник Извршног одбора Народне странке Владимир Добросављевић изјавио је да
је за ту странку неприхватљива било каква измена Устава Србије која би могла да
наруши територијални интегритет државе и отвори могућност за формирање „државе
Косово“ на делу територије Србије.

  

  

„За Народну странку је могуће и прихватљиво решење за Косово и Метохију које би
било у складу са Уставом Србије и Резолуцијом 1244 Савета безбедности УН.
Неприхватљиво је све што је изван овог оквира, било каква опција ‘разграничења’
или измена Устава која би могла да наруши наш територијални интегритет“ , рекао
је Добросављевић руском порталу ЕурАсиа Даилy, а саопштила Народна странка.

  

Како је та странка навела, председник Француске Емануел Макрон је у понедељак у
Београду на питање новинара о Косову одговорио да му је председник Србије
Александар Вучић рекао да „Устав Србије не одговара ономе што њени партнери у
Европи мисле , као и да Србија жели
да уђе у ЕУ и мисли да је њена будућност у Европи“.

  

Добросављевић је у изјави за ЕурАсиа Даилy подсетио на Макронову изјаву да ЕУ пре
проширења мора прво да реши своја унутрашња питања, и додао да је прво питање
Брегзит, а потом следи и унутрашња реформа уније, која ће трајати годинама, наводи се
у саопштењу.
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„Србија не би требало да се препусти илузијама да може постати део ЕУ у време када је
то апсолутно нереално, судећи према изјавама најутицајнијих политичара у Европи.
Србија мора да пронађе свој пут, да постане озбиљна држава са озбиљним друштвом,
али не да би нас неко одвео негде, већ због нас“, рекао је Добросављевић.

  

Добросављевић је навео да би Србија требало да усвоји одређено позитивно искуство
ЕУ, пре свега у области владавине права, слободе медија, смењивости власти и других
достигнућа демократије.

  

„ЕУ се неће ширити у наредних 10 година. Са друге стране, морамо да заштитимо
наш најважнији државни интересе, а то је Косово и Метохија као саставни део
српске државе, и по том питању не може бити компромиса . Ми нисмо прва нити
једина држава у историји са таквим проблемом, али немамо право да будемо изузетак
који ствара преседан у међународној политици“, рекао је Добросављевић.

  

Добросављевић је додао да је геополитичка стратегија једног дела ЕУ да се Западни
Балкан „држи у сталном чекању“.

  

(Данас)
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