
Зоран Лутовац о доласку Лаврова: Вучић да има у виду обавезу политике евроинтеграција
субота, 28 мај 2022 13:30

 Председник Демократске странке Зоран Лутовац изјавио је да очекује да ће током
предстојећег састанка с руским шефом дипломатије Сергејем Лавровом председник
Србије Александар Вучић имати у виду своју обавезу да води политику европских
интеграција.

  

Лутовац је оценио да ће Лавров и Русија имати у виду да „није Вучић проруски
оријентисан, него велики број грађана“, али и да је „велики број грађана пре свега
европски оријентисан“, односно „за Европску унију, али не и против Русије“.

  

„Чак и када Србија донесе одлуке које би ишле у правцу усклађивања њене спољне
политике са спољном политиком ЕУ, Русија би итекако водила рачуна о томе да својим
противмерама не утиче лоше на грађане Србије, него да тим мерама евентуално утиче на
доносиоце одлука“, сматра Лутовац.

  

Он је истакао да је то цена коју морају да плате доносиоци одлука, јер они морају да
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доносе одлуке које су у интересу грађана и дефинисане стратешким документима
Србије и да прихвате одговорност због тих одлука.

  

Говорећи о предстојећој посети немачког канцелара Олафа Шолца, Лутовац је рекао да
грађани Србије очекују од њега да ће са Вучићем разговарати не само о усклађивању
спољне политике Србије са спољном политиком ЕУ, него и о усклађивању унутрашње
политике Србије са вредностима и стандардима ЕУ.

  

Лутовац је рекао да грађани Србије немају толику толеранцију према недостатку
владавине права и слободе медија.

  

Указао је да је у Уставу наведено да је Србија држава заснована на европским
вредностима и оценио да се игнорисањем европских вердности и стандарда нарушава
Устав.

  

Лутовац је говорећи о изборима који још нису званично окончани иако су одржани 3.
априла навео да се понављање избора у Великом Трновцу дешавало, јер је то "врло
згодно за оно што је потребно овом режиму, да се нађе згодна дестинација која ће
омогућити да се пролонгирају избори" и да се не конституише парламент.

  

Истакао је да Вучић наставља да се понаша као да избора није ни било, као човек који
контролише све институције.

  

Лутовац је предочио да ће Вучић положити заклетву пред старим сазивом парламента
што показује где се Србија налази и закључио да Вучић тиме жели да поручи да није
битно да постоји влада и парламент, већ само то да је он председник.

  

(Фонет)
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