Председник Вучић у радној посети Паризу
понедељак, 01. фебруар 2021.

Председник Републике Србије Александар Вучић борави у радној посети Паризу, где се
састао са председником Републике Француске Емануелом Макроном, са којим је
разговарао о односима Београда и Приштине, европском путу Србије и подршци
Француске на том путу, као и билатералним односима две земље.
„Председник Макрон је данас показао невероватну срдачност и да је искрени пријатељ
наше земље. То је доказ истинског пријатељства и посвећеног приступа председника
Макрона решавању проблема на Западном Балкану. Срећан сам што председник Макрон
разуме потребе и позицију Србије. Надам се и верујем да много тога можемо да урадимо
заједно", рекао је председник Вучић након састанка. Он је истакао да је Француска наш
традиционални пријатељ и изразио наду да ће Србија, уз помоћ и подршку председника
Макрона, решити неке проблеме, али и повећати ниво економске сарадње и трговинске
размене.
„Највише смо говорили о односима између Београда и Приштине. Верујем да ћемо имати
озбиљну подршку Француске на нашем европском путу. Такође, било је речи и о
војно-техничкој сарадњи. Разговарали смо и о нашим билатералним односима и
конкретним пројектима, изградњи метроа у Београду. До краја године кренућемо са
грађевинским радовима", навео је председник Вучић и додао да се више не ради о сну и
предизборним обећањима, већ да метро у Београду постаје стварност. Он је нагласио
важност европског пута Србије и истакао да је Србија показала своје способности у
претходном периоду.
Председник Вучић је рекао да је, у складу са новом методологијом приступа ЕУ, имао
отворене разговоре са председником Француске и да ће бити измена и другачијег
приступа, управо зато што је Србија прва прихватила ту методологију. Он је изразио наду
да ће због промене односа снага у свету доћи и до неких других споразума који би
помогли Србији и ЕУ, али и веру у иновативна решења.
„Увек верујем у нас и нашу снагу, све зависи од нас самих. Ми припадамо себи и
најважније је шта ми можемо да радимо, каква је наша привреда, политика, а подршка
других у сваком случају значи. Српску заставу и грб носим у срцу, а све друге поштујем.
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Први смо по стопи раста и вакцинацији у Европи и председник Макрон је говорио о
успесима Србије. Много труда, тешког и напорног рада нам предстоји и да грабимо
крупним корацима напред", поручио је председник Вучић.
Председник Републике Француске Емануел Макрон je истакао да се билатерална
сарадња Србије и Француске наставља, а као пример је навео изградњу београдског
метроа. Он је поручио да је упркос пандемији потребно наставити дијалог, посебно са
Западним Балканом.
"Посебно желим да истакнем место које Србија има за Француску", рекао је председник
Макрон и додао да Француска и Европска унија желе да буду присутнији на плану
културе, образовања и економских инвестиција.
"Дефинисали смо прошле године нову методологију за вођење преговора о приступању
Европској унији. Желим да захвалим председнику Вучићу који је од самог почетка рекао
да подржава ту нову методологију и да можемо заједно да идемо напред, како бисмо
испунили обавезе да убрзамо реформе и неопходни напредак Србије на путу ка ЕУ и
заједно наставили да одговарамо на аспирације народа", навео је председник Макрон и
додао да жели да истакне подршку свима који желе да унапреде односе између Београда
и Приштине.
"Рачунајте на моја врата, а ја ћу наставити да будем са вама да постигнемо напредак на
том путу, путу нормализације односа, али и путу који ће да доведе до стабилности и мира
у региону. Знам да је то и ваш циљ", поручио је француски председник Макрон и изразио
жељу да две земље наставе да развијају економску сарадњу, као и да Француска буде
јача и присутнија и да настави да улаже у Србију. Он је на крају обраћања захвалио
председнику Вучићу што је посетио Париз и што наставља да унапређује односе две
државе.
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