
Александар Вучић: Мала група људи која блокира РТС не може да учини ништа, неће бити никакве примене силе; Србија има поверења у Макрона и сматрамо га искреним пријатељем; Парли: Проширење ЕУ после реформе, то ће трајати више година
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 Председник Србије Александар Вучић рекао је поводом блокаде Радио-телевизије
Србије да гарантује да нико неће бити угрожен.

  

"Сачуваћемо све што је потребно да се сачува", нагласио је Вучић на конференцији за
новинаре.

  

  

"Немојте да се секирате. Гарантујем да нико неће бити угрожен. Мала група људи (која
блокира РТС) не може да учини ништа", казао је Вучић одговарајући на питање
новинарке јавног сервиса, након што се састао са министарком одбране Француске
Флоранс Парли.

  

Вучић је казао да неће бити никакве примене силе, као ни оне за коју постоји законско
право.
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Лидери Савеза за Србју су заједно са око 200 активиста блокирали улазе у зграду
РТС-а. Они су најавили да ће блокада трајати до 20 часова, и да за то време нико неће
моћи да уђе у зграду, али ће свако ко жели моћи да изађе.

  

Вучић: Имамо поверења у Макрона

  

БЕОГРАД - Председник Александар Вучић поручио је данас да Србија има поверења у
председника Француске Емануела Макрона и изразио захвалност Француској због
подршке нашој земљи на европском путу.

  

Вучић је на конференцији за новинаре с министарком одбране Француске Флоранс
Парли рекао да Србија не учествује у готово оркестрираној кампањи против Макрона
због неких одлука у ЕУ, односно одлуке да се не отворе преговори о чланству у ЕУ са
Северном Македонијом и Албанијом.

  

"Имамо велико поверење у Макрона, сматрамо га искреним пријатељем. Верујем да ће
водити рачуна пре свега о француским интересима, али и српским. Људи у Србији имају
поверења у Француску", рекао је Вучић.
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  Председник је рекао да је први пут, после 35 година, један министар одбране Францускеу Београду.  "Веома сам задовољан због тога и велико вам хвала. Пренесите председнику ЕмануелуМакрону најсрдачније поздраве народа из Србије и моје лично, хвала за посету токомлета и поруке које је пренео грађанима Србије", рекао је Вучић.  Наводећи да две земље имају добру сарадњу, Вучић је истакао да ће Србија да чувавојну неутралност, али ће да развија све боље односе са Француском.  Он је нагласио добру сарадњу у међународним мисијама и истакао да је Србија спремнада учествује и билатерално са Француском у различитим мисијама.  "За нас су Французи пријатељи, били смо пријатељи и 1914. и 1918. године, у Другомсветском рату и у будућност морамо да гледамо заједничким или готово једнакимпогледом", рекао је Вучић.  Он је истакао да је економска сарадња две земље добра и да трговинска размена расте,те да Француска у Србији запошљава више од 11.000 људи.  Вучић је рекао да постоји све већи број активности које имај војске Србије и Француске,као и да ће Французи учествовати у значајној вежби на територији Србије која ће битиодржана у јуну.  "Ми смо због тога изузетно срећни, то ће проширити знање и видике наших људи ивидећемо шта можемо да научимо од француске војске", навео је Вучић.  Каже да војно техничка сарадња расте са Француском и подсетио да је Србија купиларакете Мистрал и да већ данас или у понедељак Србија исплаћује за њих прву рату.  Такође, нагласио је да држава никада не касни са исплатама и да се увек стриктнодржи уговора.  "Хвала Французима што са нама желе да раде по том питању, има још много области усфери војне индустрије и куповине наоружања где смо ми заинтересовани зафранцуске производе и о томе смо разговарали. Верујем да ћемо у наредним недељамаи месецима имати још неке позитивне ствари којима би могли да вас изненадимо", навеоје Вучић.  Истиче да ће Србија да чува своју војну неутралност, али и да развија још боље односеса Француском.  Замолио је министарку одбране Француске да пренесе срдачне поздраве Макрону ижеље за успешне реформе у Француској.  "Нема успешних реформи без тешких потеза, пренесите Макрону да издржи и останечврсто у својим идејама, а онда ће му бити захвални и они који му данас нису захвални.Ко мисли да се тешке болести лече аспирном вара се и не говори истину свом народу.Тешке болести се лече тешким лековима. Да се не бих мешао у унутрашње ствариФранцуске само би да поручим да желим све најбоље Француској и Макрону. Увек стедобродошли у Србију, живело пријатељство Србије и Француске", поручио је Вучић.  Вучић је разговарао с министарком одбране Француске, која се раније састала и сасрпским колегом, министром одбране Александром Вулином.  У ауторском тексту у данашњој Политици, Парли је изразила задовољство што послефранцуског председника Емануела Макрона представља француску владу током посетеСрбији и истакла да Србија представља део одбране Европе, а да војске две земљетреба више да сарађују.  Подсетила је да је приликом Макронове посете у јулу било договорено да се подигнениво француско-српског стратешког партнерства у области одбране, и рекла да јеуправо циљ њеног доласка као француске министарке војске да се тај замах заједничкединамике у корист наше две земље настави.  "Иако Србија није чланица НАТО, она активно сарађује са овом организацијом и, уопште,даје снажан и ефикасан допринос нашој колективној одбрани. То њено ангажовањетреба да буде уважено у правој мери", рекла је француска министарка одбраненаводећи да ће то бити теме које су у средишту разговора које ће данас имати сапредседником републике Александром Вучићем и њеним колегом Александром Вулином.  Она је поздравила "значајан и цењени" допринос Србије спољним операцијама Европскеуније и Уједињених нација, у Централноафричкој Републици, у Демократској РепублициКонго и у Малију, али такође у Сомалији и у Либану.  Она је истакла да Француска и Србија желе - заједно - да се окрену будућности, као ида жели, у складу са новом стратегијом Француске за западни Балкан, која је објављенаове године, да више ресурса посветимо оперативној сарадњи између наше две земље.  Председник уверен да Макрон неће заборавити Србију  Вучић је изјавио да је, када је реч о новој методологији у процесу проширења ЕУ, коју јеиницирала Француска, на Србији да сачека, а да је уверен да Макрон неће Србију низаборавити, ни оставити усамљену.  Вучић је рекао да је током посете Паризу у два наврата разговарао са Макроном, који мује пренео француске разлоге зашто та земља тражи промене у методологији, те истакаода смо ми у томе видели много шанси за Србију.  "Али, која методологија ће бити прихваћена... Стигао је и други предлог Италијана,Пољака, других из Вишеградске групе, Аустрије. На нама је да сачекамо, да радимо својпосао", рекао је Вучић.  Вучић је истакао да има поверења у Макрона и да је уверен да француски председникСрбију неће заборавити, ни оставити усамљену.  "А, сад да изигравам баба Вангу и да нагађам шта ће да буде за пола године, годину...",приметио је Вучић и истакао да ће фокус ЕУ сада бити на Брегзиту и да сада "нематеорије" да се Унија бави било чим другим док се Брегзит не заврши и док не направеспоразуме у различитим сферама од трговине до одбране и безбедности.  Председник је рекао да Србија наставља да ради свој посао, те да у том смислуразвијамо билатералне односе са Француском на најбољи начин и спроводи реформе.  "То је важно, а шта ће да буде... Оно што не можете да промените, не секирајте се збогтога. Да ми радимо оно што можемо да променимо", рекао је Вучић.  Парли: Проширење ЕУ после реформе, то ће трајати више година  Француска није против проширења Европске уније (ЕУ), али Париз жели да Унија првобуде реформисана пре проширења, јер ће то бити у интересу и нових и старих чланица,изјавила је у Београду министарка одбране Француске Флоранс Парли и додала да ћеза то бити потребно више година.  "Два су услова за то (наставак проширења). Да реформишемо метод преговарања, да онбуде реверзибилан и политички, јер ће тако бити још бољи за земље које улазе у Унију ито ће бити добро и за Србију и за Црну Гору. Други услов је да се ЕУ допунскиреформише, у смислу буџета, политике и начина одлучивања. За то ће бити потребновише година", рекла је Парли у Београду после састанка са српским председникомАлександром Вучићем.  Говорећи о билатералним односима Србије и Француске, Парли је рекла да постојевеома добре историјске везе и блискост народа још од времена Првог светског рата.  "Братство по оружју остало је у срцима још од времена Првог светског рата, а сада унуципреживелих сведоче о заједничкој историји. На војничком гробљу данас смо посетилигробове мртвих из Србије и Француске који су се борили на Источном фронту(Солунском фронту) и ми не заборављамо допринос Србије у Првом светском рату",рекла је она.  Парли је додала да Француска третира Западни Балкан као суседа и да сматра да јебитно да и тај део буде укључен у Европу, да би био изузет од било каквих негативнихутицаја.  "А сама Европа има да обави сопствене послове у вези са својим функционисањем докне дође до проширења", рекла је она.  Француска министарка је рекла да су билатерални односи Србије и Француске уобласти одбране добри, да постоји отворени и слободни дијалог и да је Париз веомазаинтересован да чује на који начин Београд види своју будућност на континенту и урегиону.  "У области наоружања - хеликоптери Ербас су већ испоручени, а ради се и наформирању центра за њихово одржавање. Друго, сарадња се развија и на основукуповине ракета Мистрал 3. Србија учествује у мировним мисијама ЕУ и УН и мипоздрављамо њено ангажовање на тешким теренима где многи не желе да иду. ХвалаСрбији на улози у мисијама у Африци, квалитет српског утицаја је веома цењен, не самоу домену медицине", рекла је она.  Видети још:  Лидери СзС са око 200 активиста блокирали улазе у зграду РТС; Вук Јеремић: Циљ једа се симболички укаже да јавни сервис не врши своју функцију која је предвиђеназаконом   (Агенције)  
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