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Поглавље 35 пут до признања Косова
БЕОГРАД - Представници Демократске странке Србије и Државотворног покрета Србије
оценили су данас да отварање поглавља 35 у преговорима са Европском унијом служи да
се Србија и "де јуре" обавеже да ће признати независност Косова.
"Потписивање споразума о пуној нормализацији односа између Србије и Косова био би
акт крајњег признања косовске независности, који Влада Србије де факто спроводи од
2008. године, а посебно од потписивања Бриселског споразума", оценилии су на
заједничкој конференцији за новинаре у Медија центру, а пренето је у саопштењу.
Председник Државотворног покрета Србије Слободан Самарџић подсетио је да је
преговарачки оквир који је Влада Србије усвојила у јануару 2014. године у тачки 23.
предвидео да Србија и Косово треба да потпишу обавезујући правни акт о потпуној
нормализацији
односа.
"Потписивање таквог споразума циљ је и преговарачког поглавља 35", рекао је Самарџић
и указао на то да "домаћа јавност није имала прилику да види преговорачку платформу
коју је Европска унија доставила Србији".

"Једино што знамо је да је платформу председник Владе Александар Вучић окарактерисао
као 'грозан папир'. Очигледно је да ће Влада Србије чинити додатне уступке и спроводити
обавезе које има према Европској унији и САД, а да Србија од тога неће имати никакве
користи. Србија никада неће постати члан ЕУ јер се ЕУ неће ширити", рекао је Самарџић.

Члан Председништва Демократске странке Србије Славиша Ристић рекао је да је косовска
тема у српским медијима врло слабо заступљена, јер представницима власти не одговора
да
се
о
томе
говори
и
пише.
Он је оптужио директора Канцеларије за Косово и Метохију Марко Ђурић да државну
функцију обавља искључиво у партијском интересу Српске напредне странке.
"Ђурић иде по Косову и Метохији и прави представе о колективном учлањивању грађана у
СНС. У Зубином Потоку у СНС се наводно учланило 2.500 Срба, иако у општини има око
5.5000 бирача. Ако овако настави, СНС ће на Косову имати више чланова него што је
преосталог српског живља. Целокупни смисао очигледних манипулација и лажи је да се
прикаже да су Срби са Косова и Метохије одушевљени политиком председника Владе
Србије,
што
је
потпуно
нетачно",
рекао
је
Ристић.
Ристић је изјаву Марка Ђурића да је "отварање поглавља добра вест за Србе" оценио као
"врхунац цинизма и политичког безобразлука", јер је очигледно да "Европска унија не
брине о интересима Србије, а посебно не о интересима Срба са Косова и Метохије".
Члан председништва Демократске странке Србије Марко Јакшић критиковао је актуелну
власт због, како је оценио "поданичког односа према ЕУ и САД".
"Представници власти не помињу питање повратка 200.000 прогнаних Срба, не помињу
питање отете и узурпиране српске имовине, нити повратак на Косово 1.000 припадника
војске
и
полиције",
указао
је
Јакшић.
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Лидер Државотворног покрета Србије Слободан Самарџић изјавио је да јучерашња
конференција за новинаре није била део неког ширег плана за ближу сарадњу, већ да су се
две странке нашле на питању Косова, тим пре што се ради о људима који су и раније
сарађивали на ту тему.
"Они су моји саборци и када су ме позвали, нисам размишљао о ширим околностима
сарадње са ДСС", рекао је Самарџић агенцији Бета.
Одговарајући на питање да ли је ближа сарадња могућа, Самарџић је рекао да су чланови
ДПС-а релативно скоро изашли из ДСС-а и то са "јаким разлозима".
"Ти разлози још трају и нисмо разговарали о поновном спајању. Сарадња на појединачним
темама јесте могућа, не само са ДСС него и са другим групацијама и удружењима", рекао
је Самарџић.

