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Премијерка Ана Брнабић је данас у Скупштини Србије оценила да је известилац
Европског парламента за Косово Виола фон Крамон „живописан лик, сто одсто
необјективна, далеко од дипломатског понашања и протокола и отворено непријатељски
расположена према Србији“, додавши да Србија подржава њен захтев за визну
либерализацију за Косово и Метохију.

  

  

Одговарајући на питања посланика Животе Старчевића из Јединствене Србије, Брнабић
је рекла да ставови Фон Крамон нису ставови Европске уније ни Европске комисије, које
су статусно неутралне када је реч о Косову, али и да се, када је реч о визној
либерализацији за КиМ, Србија слаже са њом и подржава безвизни режим.

  

„Кад ово чује, можда ће одустати од тога“, нашалила се Брнабић и нагласила да се
Србија здушно залаже за визну либерализацију за све грађане КиМ зато што је то у
нашем интересу, јер су,“на крају крајева, они и наши грађани“.
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„Верујем да неће лако до тога доћи, јер већина чланица ЕУ зна да би многи са КиМ,
углавном албанске националности, вероватно напустили ту територију“, рекла је
Брнабић.

  

Она се сложила са оценом посланика Старчевића да Фон Крамон нарушава
преговарачки процес Београда и Приштине.

  

„Нарушава га све што она ради. Мислим да је баш брига за преговараки процес и да то
највише штети грађанима КиМ, јер они без тога немају европску перспективу, а ми ћемо
се борити за своје интересе – стабилност и безбедност региона и бољи живот за све“,
поручила је Брнабић.

  

Брнабић о Рио тинту: Највише пажње заштити животне средине

  

Председница Владе Ана Брнабић изјавила је данас у Скупштини Србије да ће највише
пажње бити посвећено заштити животне средине у евентуалном спровођењу
инвестиције компаније „Рио тинто“ у Лозници.

  

Самостални посланик Владан Глишић питао је премијерку о евентуалној штетности
изградње рудника литијума, а Брнабић навела да је то инвестиција од 1,5 милијарде
евра.

  

Навела је да се завршетак студије процене утицаја на животну средину те инвестиције
очекује до краја јуна 2021. године, без чега, како је истакла, никаква одлука неће бити
донета.

  

„Највећа пажња биће поклоњена елаборату о заштити животне средине и од ‘Рио тинта’
биће захтевано да се придржава најбољих еколошких стандарда“, казала је Брнабић.

  

„Из ‘Рио тинта’ ме уверавају да имају изузетно добру комуникацију са локалном
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заједницом – не само са градом Лозницом већ и са људима на терену тамо где ће
потенцијално бити рудник“, додала је она.

  

Истакла је да ће о том пројкету најважнији глас имати становништво у Лозници и
Крупњу, где је наслага руде која, по истраживањима, чини чак 10 одсто свих светских
залиха литијума.

  

  

Брнабић је казала да литијум из Србије неће бити извожен као сировина, већ ће се
прерађивати или ће се у Србији правити цео производ од те руде – батерије за
електрична возила и за друге намене.

  

Нагласила је да „Рио тинто“ има најмодернију опрему за обраду отпада и да би утицај на
животну средину био најмањи могући.
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„Сви ми треба да наставимо да разговарамо о томе и да све буде транспарентно“, казала
је она и позвала Глишића да се састану како би даље разговарали.

  

(Агенције)

  

Видети још:  Нова.рс: Иза Рио Тинта остаје куга и пустош, а Србија их чека
раширених руку
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http://www.nspm.rs/hronika/nova.rs-iza-rio-tinta-ostaje-kuga-i-pustos-a-srbija-ih-ceka-rasirenih-ruku.html
http://www.nspm.rs/hronika/nova.rs-iza-rio-tinta-ostaje-kuga-i-pustos-a-srbija-ih-ceka-rasirenih-ruku.html

