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У оквиру вишедневне посете Сједињеним Америчким Државама, делегација
Странке слободе и правде (ССП) у којој су Драган Ђилас, Борко Стефановић и
Мариника Тепић имала је данас, у Стејт департменту у Вашингтону, састанак са
помоћницом државног секретара за европске и евроазијске послове Карен
Донфрид и специјалним представником САД за Западни Балкан Габријелом
Ескобаром, саопштено је из ССП-а.

  

  Председник ССП-а Драган Ђилас је саговорницима пренео став о неопходности
усклађивања спољне политике Србије са политиком ЕУ уз оцену да је понашање Европе
према Србији било погрешно, као што су погрешне претње замрзавањем процеса
европских интеграција које се чују из Брисела, јер то неће допринети расту подршке ЕУ
у Србији, нити бољем животу за наше грађане, наводи се у саопштењу.   

„За будућност Србије, политички и економски односи са Сједињеним Државама су од
приоритетног значаја, иако се не слажемо увек и по свим питањима. Али, ја немам
никакву дилему да Србија историјски, економски и безбедносно припада Европи и
демократском свету. Ми смо свесни да је ово тренутак у коме морамо да се определимо
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и зато Србија не сме да направи грешку којом ће саму себе да маргинализује и искључи
из токова савремене цивилизације“, нагласио је Ђилас.

  

„Европска унија је наш највећи трговински партнер, економски развој Србије условљен је
чињеницом да највише директних инвестиција долази са Запада, а одговорна спољна
политика којој је интерес Србије на првом месту мора се заснивати на овим
чињеницама“, поручио је лидер ССП-а.

  

У склопу разговора заменик председника ССП Борко Стефановић је информисао
америчке званичнике да ће, као председник Одбора Скупштине Србије за спољне
послове, одмах након формирања владе ставити на дневни ред Одбора изјашњавање о
усклађивању спољне политике са ЕУ и додао да су „мир, одрицање од употребе силе,
поштовање међународног права и дијалог о свим отвореним питањима постулати на
којима почива политика ССП“ .

  

Потпредседница ССП Мариника Тепић говорила је о кршењу људских права, слободи
медија, али и криминалу и корупцији и представила предлог Странке слободе и правде о
формирању регионалног центра за борбу против организованог криминала у Београду
који је неопходан, јер како је истакла „криминал не признаје националне границе, па
ефикасна борба против њега захтева регионални приступ и сарадњу“ .

  

Делегација Странке слободе и правде наставља посету Сједињеним Америчким
Државама састанцима у Савету за националну безбедност, Сенату и Конгресу, наводи
се у саопштењу ССП-а.
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