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 Мађарски премијер Виктор Орбан упутио је писмо европским политичарима који су
иницирали избацивање његове сранке Фидес из Европске народне партије (ЕПП), у
којем се извињава за увредљиве речи, али истиче и да остаје при својим политичким
ставовима.

  

  Портпарол мађарске владе рекао је да су писма послата на адресе свих 13 партија у
Европском парламенту које су тражиле искључивање Фидеса.   

Према копији писма у које је Ројтерс имао увид, Орбан је затражио од лидера
фламанских демохришћана Вутера Беке да преиспита предлог за избацивање Фидеса.

  

- Није тајна да постоје озбиљна неслагања... о питању миграције, заштити хришћанске
културе и будућности Европе. Такође није тајна да ми не желимо да мењамо нашу став
по тим питањима - навео је Орбан.

  

Он је додао да не сматра разборитим потезом да се такве несугласице решавају
"искључивањем партије из наше политичке породице".

  

- Стога бих желео да Вас замолим да преиспитате свој предлог о искључивању, ако је то
могуће - рекао је Орбан.

  

Лидер ЕПП и кандидат за председника Европске комисије Манфред Вебер рекао је
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раније да је Орбаново извињење за вређање чланова ЕПП-а услов останак Фидеса у тој
групи конзервативних партија у Европском парламенту.

  

Орбан се извинио за то што је у недавном интервјуу за "Велт ам зонтаг" своје критичаре
назвао "корисним идиотима", наводећи да је то заправо Лењинов цитат којим је, како
каже, желео да критикује одређену политику, а не одређене политичаре.

  

- Овим бих желео да вам упутим извињење ако сте моју изјаву схватили као личну
увреду - рекао је Орбан

  

Он се, оцењује Ројтерс, није извинио генерално за своју политику у ЕУ.

  

(Танјуг)
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