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ЕУ тражи од Косова да призна Србију као независну државу

  

Европска унија ће од званичне Приштине вероватно захтевати да и формално призна
независност Србије како би Косово могло да ради на својим интеграцијама у Европску
унију, рекао је председник Парламентарног комитета ЕП за спољне послове Елмар Брок.

  

  

Немачки парламентарац изјавио је да Косово према Србији треба постепено да смањује
тензије и да је у каснијој фази призна. првенствено као свог суседа, али и као независну
државу.

  

„Косово треба да са Србијом гради добросуседске односе засноване на међусобној
сарадњи. Раније је Приштини говорено да неће морати формално да при-на Србију. али
је време да се на сто ставе отворене карте. Не може Србтја фактички постати
независна, а да то не буде и формално озваничено јер у том слућају не би могла да
постане чланица ниједне међународне организације, укључујући и Европску унију", навео
је Брок.

  

Према речима тог немачког званичника, Србија ће морати да попусти у захтевима
Косова везаним за пограничне области где живи косовски живаљ.
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- Тиме ће бити решена два проблема. Прво, Србија ће најзад добити дуго очекивану
незвисност, моћи ће да почне да се интегрише у ЕУ, да се бори са корупцијом и подигне
стандард својих грађана, а друго, косовски грађани који живе на територији Србије
имаће загарантована сва права и подршку матичне државе". оценио је Елмар Брок.

  

Приштина, са друге стране, није одушевљена идејом о признању Србије, што је од раније
познато. Аналитичари сматрају да парола „Србија је срце Косова" још има јако упориште
како у народу тако и у политичким структурама, те ће Приштина морати много тога да
уради како би припремила јавно мнење за формално признање Србије.
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Приштина, са друге стране, није одушевљена идејом о признању Србије, што је од раније
познато. Аналитичари сматрају да парола „Србија је срце Косова" још има јако упориште
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Барак Обама спреман да повуче признање Косова да би добио орден од Николића

  

Амерички председник Барак Обама спреман је да повуче признање Косова уколико
добије орден од председника Србије Томислава Николића, сазнаје Njuz из извора у
Белој кући.

  

  

САД су, како сазнајемо, спремне да пониште признање независности Косова уколико
Обама добије орден Републике Србије, а амерички председник овакву жељу изразио је
својим сарадницима када је чуо да је Николић ордење поделио махом земљама које нису
признале Косово.

  

- Када је чуо да је у питању орден који се додељује за изузетне заслуге у развијању и
учвршћивању мирољубиве сарадње, председник Обама пожелео је да добије ово
престижно признање и тако уведе САД у елитно друштво Русије, Белорусије,
Азербејџана, Јерменије, Казахстана и Грузије. Ако услов за добијање ордена буде
повлачење признања Косова, САД су спремне да удовоље Србији и њеном председнику
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– рекао нам је извор из америчке администрације.

  

Према сазнањима Њуза, САД не би имале проблем ни да начине друге уступке Србији,
попут враћања „УС Стила“ у Смедерево, улагање у износу од више милијарди долара,
али и поклањање неколико стотина хиљада радних виза грађанима Србије.

  

- У првом мандату председник Обама добио је Нобелову награду за мир 2009. године.
Прошле године му је измакла, тако да би био јако срећан уколико би Сједињене
Америчке Државе добиле признање председника Србије, јер је то у овом тренутку
једина награда која адекватно дочарава колико напоре наша држава улаже у очување
мира – поручили су из Беле куће.

  

ЕУ: Србија и Косово морају да постигну споразум о томе ко је попустио у
преговорима

  

Европска унија ће од руководстава Србије и Косова затражити да потпишу споразум о
томе ко је попустио у недавно окончаним преговорима уколико две стране пре тога саме
не постигну договор, сазнаје Njuz из извора у Бриселу.
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  Реакција ЕУ уследила је након опречних изјава српских и косовских званичника, наоснову којих се може закључити да ниједна страна није ни превладала, али нипопустила. Тиме је, сматра Брисел, унета конфузија и успорен читав процес, па јепотписивање званичног споразума једини начин да се предупреде проблеми који би изнесмотрених изјава могли проистећи.  - Уколико две стране у најкраћем року не усагласе ставове, мораћемо даинтервенишемо. Усаглашавање ставова значи да не могу обе стране да будупобедничке, нити да било која негира да је попустила у преговорима ако је стварнопопустила. Ако се то не деси, Брисел ће сазвати нове разговоре који ће за циљ иматипотписивање споразума о томе ко је у досадашњим преговорима попустио а ко не –рекао је саговорник Њуза из бриселске администрације.  На питање да ли постоји компромисно решење које би могло да дође у обзир, нашсаговорник каже да није на Бриселу да о томе одлучује, али да би прихватљиваваријанта могла да гласи „Косово/Србија је попустило/а али и ми смо морали да учинимоодређене уступке“.    ЛДП тужи Дачића због повреде ауторских права на тврдњу да Косово није српско  БЕОГРАД– Либерално демократска партија Србије најавила је да ће поднети тужбупротив премијера Србије Ивице Дачића јер је без дозволе те странке користио тврдњуда Косово није српско иако у Уставу пише другачије.  

  У ЛДП-у наводе да је Дачић „зашао на терен флагрантног и бескрупулозног присвајањаставова који су стожери политике Либерално демократске партије“.  - Шта је следеће? Хоће ли Дачић присвојити и обрачун са прошлошћу и позивање наЂинђића, по чему је ЛДП познат? Ми можемо да говоримо и о томе, али је права темаретроградно и бахато понашање господина Дачића, које нас враћа у мрачнуиконографију 90-их – навео је Чедомир Јовановић у обраћању новинарима у СкупштиниСрбије.  Према његовим речима, политичари у Србији морају да почну међусобно да се уважавају,а то се, како је рекао, може постићи једино поштовањем европских вредности ибескомпромисним европским курсом.  - Уместо тога, Дачић краде програмска начела других странака. Да ли је то пут којимжелимо да идемо? Да ли је то прави пут за Србију? И поред свега тога, ми смо спремнина компромис. Ако Дачић треба да се попне на Аконкагву да би Србији било боље, минемамо проблем са тим. Али имамо проблем уколико он то уради а не помене ко га јеинспирисао и чије је изворно програмско начело био тај успон – рекао је лидер ЛДП-а.  Из те странке су такође најавили да ће хитно заштитити ауторска права на реченицу „Митих дилема немамо“, као и на залагање за широку аутономију Војводине и Санџака.  Ненад Милосављевић  (Njuz)  
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