Зорана Михајловић: Очекујем да нова Европска комисија води фер и избалансирану политику прем
среда, 11 септембар 2019 11:35

Потпредседница Владе Србије Зорана Михајловић изјавила је данас да очекује да ће
нова Европска комисија, коју предводи Урсула фон дер Лајен, бити успешна и да ће
њихов успех бити крунисан и територијалним комплетирањем Европе – пуноправним
чланством земаља западног Балкана.
„Охрабрују предложени састав Европске комисије и циљеви које је поставила
председница Урсула фон дер Лајен, попут бриге о климатским променама, односима са
Кином и САД, мултикултуралности и заштите европског начина живота“, навела је
Зорана Михајловић у писаној изјави.

Она је истакла да све то показује да ЕУ, али као заједница, жели да се постави као
кључан геополитички фактор, истакавши да посебно радује што је за комесаре
предложено 13 жена, највише до сада, што показује и колико је за ЕУ значајна родна
равноправност. Зорана Михајловић очекује и да ће се одмах након избора у Приштини
Европска комисија фокусирати на преговоре Београда и Приштине и постизање
компромисног решења за Косово.

„Очекујем једну фер и избалансирану политику Европе према Србији, у којој ће се
вредновати наши резултати и спроведене реформе. У прилог томе говори и предлог да
нови комесар за проширење буде бивши мађарски министар правде Ласло Трочањи, који
се отворено залаже за проширење ЕУ на земље западног Балкана“, истакла је Зорана
Михајловић.

1/2

Зорана Михајловић: Очекујем да нова Европска комисија води фер и избалансирану политику прем
среда, 11 септембар 2019 11:35

„Нико не сме да држи затворене очи на то да се на Косову и даље организују
терористи“

Потпредседница Владе изјавила је данас да нико не сме да држи затворене очи на то да
се на Косову и даље организују терористи који се боре у ратовима и учествују у сукобима
на Блиском истоку.

„Нико не сме да подржава терористе, али и оне који помажу терористима. Србија јако
добро зна колико је зла и Србима и Албанцима нанела терористичка Ослободилачка
војска Косова (ОВК) и нико нема право да то заборави“, навела је Михајловић, наводи се
у саопштењу њеног кабинета.

Она је поручила да је терористички напад на Њујорк 11. септембра „опомена
човечанству о томе колика опасност прети од терориста“.

„Терористи су пре 18 година у стравичном нападу убили три хиљаде људи у Њујорку,
убили су 344 људи, од којих 186 деце, у руској школи у Беслану, убијали су људе у
Паризу, Бриселу, Берлину и даље убијају људе широм света. Тероризам је глобална
претња против које свака земља мора да се бори, да се бори сваког дана, као што читав
свет мора да осуди све оне који подржавају терористе“, казала је Михајловић.

(Агенције)
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