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БЕОГРАД - Сједињене Америчке Државе настављају да подржавају Србију на њеном
европском путу, а дијалог Београда и Приштине је средство да се превазиђу спорна
питања и пронађу решења која доприносе бољитку народа, изјавио је данас у Београду
заменик помоћника америчког државног секретара за Европу Филип Рикер.

  

Рикер је као циљ истакао проширење партнерства и пријатељства Србије и САД у
наредним годинама, саопштила је амбасада САД у Београду после сусрета заменика
помоћника Хилари Клинтон са српским званичницима.

  

"Ценим време које су ми званичници посветили током ове кратке посете као и прилику
да чујем њихову визију за Србију. Разговарали смо о широком спектру сарадње између
две земље, од економске и војне сарадње до сарадње у области јачања владавине
права'', казао је Рикер.

  

''САД остају снажан поборник интеграције Србије у Европу и настављамо да
подржавамо Србију на њеном европском путу. У вези с овим, дијалог Београда и
Приштине видимо као средство да две земље реше нерешена питања и изнађу решења
која доприносе бољитку народа Косова и Србије", рекао је Рикер.

  

Он је додао да је током неколико претходних, а и током ове посете Београду, једном од,
како је навела амбасада, најбољих градова Европе, видео свежу динамику европске
перспективе.
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Амерички дипломата је рекао и да му је задовољство да посети град из којег је потекао
светски тениски ас број један Новак Ђоковић, имајући у виду да се ускоро одржава УС
Опен.

  

Рикер је посетио Београд у оквиру краће посете региону током које је са регионалним
званичницима разговарао о активностима САД на обезбеђивању дуготрајне стабилности
на Балкану, укључујући европске интеграције Србије.

  

Током првог боравка у Србији, у својству заменика помоћника америчког државног
секретара, амбасадор Рикер сусрео се са српским званичницима укључујући првог
потпредседника владе и министра унутрашњих послова Ивицу Дачића, потпредседника
Владе за европске интеграције Божидара Ђелића, министра одбране Драгана
Шутановца и градоначелника Београда Драгана Ђиласа.

  

Рикер се састао и са представницима цивилног друштва са којима је разговарао о
широком спектру питања из домена билатералних односа и европских аспирација
Србије.

  

(Танјуг)
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