
Александар Вучић: За ЕУ су питање Косова и однос према Русији кључни за напредак Србије на путу ка ЕУ; Мекалистер: Србија ради добар посао на путу ка чланству у ЕУ
субота, 12 август 2017 22:10

Београд -- Председник Александар Вучић изјавио је да не дели став Дејвида
Мекалистера да је за ЕУ владавина права кључна област за напредак Србије на путу ЕУ.

  

Вучић се са председавајућим Комитетом за спољне послове Европског парламента и
известиоцем Европског парламента за Србију Дејвидом Макалистером састао у вили
"Мир".

  

"Кључно питање је Косово, а друго кључно је однос Србије према Русији, а не владавина
права, мада западни политичари то увек 'извуку'", рекао је Вучић новинарима у
заједничком обраћању после разговора са Мекалистером и указао да, рецимо, нико из
ЕУ не пита ко ће, на пример, бити шеф Агенције за борбу против корупције.

  

Председник Србије је, одговарајући на питање шта га највише брине по питању
владавине права, рекао да су кључне области на путу ка ЕУ тичу Косова и Метохије,
потом спољне политике и тек потом владавине права, а да га "глава највише боли" по
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питању односа Београда и Приштине.

  

"Само Србија има Поглавље 35. Зато је и важан наш интерни дијалог о Косову и
Метохији, јер, док нема напретка у односима по том питању, нема напретка на путу ка
ЕУ", рекао је Вучић.

  

"Нико нас не пита ко ће бити шеф Агенције за борбу против корупције", приметио је
председник , настојећи да илуструје оцену да није владавина права та која се види као
кључна за напредак Србије ка ЕУ.

  

Подсетио је да неке земље чланице ЕУ , нарочито 2007, попут Бугарске и Румуније, нису
биле спремније за чланство него што је то сада Србија.

  

"Али, то је ствар ЕУ", рекао је и истакао:

  

"Ја, међутим, не видим други пут за Србију до пута у Европску унију", закључио је Вучић.

  

"Ради се на мојој посети Сарајву"

  

Председник Србије Александар Вучић рекао је да се ових дана ради на његовој посети
БИХ, на позив председавајућег Председништва БиХ, да те да је увек расположен за
разговоре у Сарајеву, јер је то прилика да се реафирмише политика мира и стабилности
и добрих односа.

  

"За мене је ово прилика да реафирмишемо политику мира и стабилности, добрих односа,
јер чини ми се да је то једна од ствари коју морамо да урадимо на најбољи могући начин
да бисмо стаблност и мир могли да сачивамо", рекао је Вучић одговрајући на питање
новинара,.
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На заједничкој конференцији за новинаре са председавајућим спољнополитичког
комитета Европског парламента и известиоцем за Србију Дејвидом Мекалистером,
Вучић је навео да ће ускоро бити познате све информације о тој посети.

  

Вучић: Не идемо у Гучу, Мекалистеру жао

  

Беогард -- Председник Александар Вучић рекао је да ипак неће отићи данас у Гучу са
известиоцем Европског парламента за Србију Дејвидом Мекалистером.

  

Мекалистер је изразио жаљење што не може да посети Сабор трубача.

  

"Размишљао сам, али вероватно нећемо ићи у Гучу. Имаћемо радну вечеру, неки други
пут наћи ћемо више времена за забаву. Они који су планирали да од тога праве леп
догађај, нека оставе за следећи пут", рекао је Вучић након састанка са Мекалистером.
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Надовезујући се на Мекалистерове речи да је претходних дана прочитао неколико
књига о историји Србије, председник Вучић је рекао да је и сам искористио дане када је
било мање људи у граду и мањи притисак на послу за читање књига, те да је прочитао
више књига у последњих осам дана него у претходних шест месеци. 

  

Прочитао је, каже, две књиге у вези са британским утицајем на "косовски вилајет" од
1878. до 1912. године, као и књигу о спољној политици Југославије 1934-1939, о
династији Обреновића...

  

"Изгледа да смо обојица спремни да радимо мало више, а не само да одмарамо. А, кад
буде боље време, ићи ћемо и у Гучу", рекао је Вучић.

  

Мекалистер је изразио жаљење што не може данас да посети фестивал трубе у Гучи.

  

Он је казао да је пре недељу дана био у Кенији, да посматра председничке и
парламентарне изборе, и да је време било лоше, те да се то време сада преселило у
Србију.

  

"Сећам се 2014, када сам први пут дошао у Београд и чуо за Гучу... Сстета што не могу
овог пута да посетим фестивал, али следеће године он ће се поново одржати и надам се
да ће идуће године време бити боље", казао је Мекалистер.

  

 Рекао је да се радује наставку разговора са председником Србије Вучићем, додавши да
је овде да слуша и види шта се ради, како би знао када се разговара у Бриселу о чему се
ради.

  

Мекалистер: Србија ће ући у ЕУ кад за то буде спремна
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Београд -- Члан спољнополитичког комитета Европског парламента и известилац ЕП за
Србију Дејвид Мекалистер изјавио је да ће Србија ући у ЕУ када за то буде спремна.

  

Мекалистер је на конференцији за новинаре са председником Србије Александром
Вучићем обећао наставак подршке европском путу Србије, али је нагласио да он зависи
од напретка Србије у отварању и затварању преговарачких поглавља.

  

Известилац је рекао да би волео да се нова поглавља отворе што је пре могуће али да то
зависи од држава чланица ЕУ.

  

Он је поручио српским властима да наставе са реформама, пре свега у економији,
владавини права и борби против корупције. Мекалистер је изјавио да је прочитао
експозе премијерке Ане Брнабић и да је задовољан напретком Србије, која има
политичку подршку и држава чланица ЕУ и Европске комисије и Европског парламента.
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Према његовим речима, неопходно је да се дијалог Београда и Приштине води и на
председничком и на нивоу владе да би се спровело већ договорено и постигли други
споразуми.

  

Мекалистер је рекао да је стабилност у региону суштински значајна за цео европски
континент и у том смислу поздравио политику сарадње са суседима коју води Вучић.

  

Известилац ЕП је навео да жали због изласка ВЕлике Британије из ЕУ, али да очекује да
ће Србија и Црна Гора бити 28. и 29. чланица ЕУ.

  

Председник Србије Александар Вучић састао се данас са председавајућим Комитетом
за спољне послове Европског парламента и известиоцем Европског парламента за
Србију Дејвидом Мекалистером. Као је објаснио председник, говорили су о тешким
темама.

  

- Говорили смо о тешким темама, о интерном дијалогу ка косову. Такође смо разговарали
о нечему што је од изузетног значаја за интеграцију целог региона у Европу. Нема
бојазни да је Србије на добром путу, имамо суфицит од 500 милиона, што се дешава први
пут после рата - рекао је Вучић.
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  Он је рекао да је мекалистеру рекао да је Србија на чврстом европском путу, да нежелимо да држимо замрзнуте конфликте вековима у региону.  - Добро сам разумео шта све Европска унија замера Србији, по питању различитихобласти из правосуђа, али сам и рекао шта све чинимо да поправимо. Остало је јошмного да урадимо, али ћемо то и остварити - рекао је Вучић.  Објаснио је да су разговарали и о једној тему, о којој у овом тренутку не би желео даговори.  - У овом тренутку не би желео јавно да говорим о томе, јер постоје страхови код менешто се тиче региона, али сам уверен да ћемо превазићи и то и да ће Србија и регионостати мирни и стабилни и да ће бити економског пороспаритета - рекао је Вучић.  Вучић и Мекалистер ће током састанка који је почео у 14.30 разговарати о напреткуСрбије на путу ка ЕУ и о ситуацији у региону. После састанка, у Вили Мир, предвиђенесу изјаве за медије, саопштила је Служба за сарадњу са медијима председникаРепублике.  "Србија ради добар посао на путу ка чланству у Европској унији", рекао је известилацЕвропског парламента Дејвид Мекалистер после састанка са председником СрбијеАлександром Вучићем у Београду.  "Моја жеља и порука је да се што више поглавља отвори што пре", рекао је Мекалистер.  Србија је до сада отворила 10 поглавља и привремено затворила два, подсетио је он идодао да је свако додатно отворено поглавље сигнал народу Србије да је ЕУ озбиљна.  Имамо 500 милиона евра суфицита у буџету, што се без великих приватизацијадешава први пут у овом веку  Београд -- Председник србије Александар Вучић изјавио је да у економском смислу немадилеме да Србија иде у добром правцу.  “Рекао сам Дејвиду да имамо 500 милиона евра суфицита у буџету, што се без великихприватизација дешава први пут у овом веку”, казао је Вучић на конференцији зановинаре после разговора са известиоцем Европског парламента за Србију ДејвидомМекалистером.

  Он се похвалио да је нииво незапослености у Србији најнижи од деведесетих годинапрошлог века, од времена Анте Марковића.   “Нисмо још задовољни јер ће ниво због сезонских послова бити нешто већи у септембру иоктобру, али је најнижа у последњих 20-ак година.  Председник Србије Александар Вучић састао се са председавајућим Комитетом заспољне послове ЕП и известиоцем ЕП за Србију Дејвидом Мекалистером.  
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  Вучић и Мекалистер разговарају о напретку Србије на путу у ЕУ, као и ситуацији урегиону.  После састанка предвиђене су изјаве за медије председника Србије и високог госта изЕвропског парламента.  (Агенције)   
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