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 Министарка за европске интеграције Србије Јадранка Јоксимовић рекла је у Београду
да Србија није задовољна током процеса проширења чланства ЕУ.

  Она је додала да "динамика није сјајна", али да Србија "разуме и уважава тренутак у
којем се Европска унија налази".   

Додала је да Србија ;уважава потребу и ЕУ и неких земаља-чланица за реформу како би
"ЕУ била уједињенија, боља и снажнија".

  

Међутим, рекла је да пошто ЕУ има битнијих ствари од проширења, чудно је "да се прича
окренула на главу уместо на ноге, па ми сада причамо о проширењу као најважнијој теми
за ЕУ".

  

Јоксимовић је рекла да се нада да ће се "фокус пажње" ставити на реформе ЕУ, а не на
проширење и додала да Србија има јасан преговарачки оквир и пажљиво прати ток
интеграције у свом региону.

  

Крајем децембра када Финска заврши председавање ЕУ требало би да се одржи
Међувладина конференција где ће, како је навела, Србија бити у прилици да отвори
нова поглавља.
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"Нисам сигурна да ће бити (отворено) више од једног поглавља с обзиром на атмосферу,
али је значајно да Србија настави свој процес", навела је Јоксимовић.

  

Она је рекла да је иницијатива ;за "мали ;Шенген" коју је промовисао председник Србије
Александар Вучић са Северном Македонијом и Албанијом, најављена пре негативних
коментара из Брисела који су се односили на датуме отпочињања преговора с те две
земље, те да је та идеја у складу с најбољим европским праксама и темељним европским
вредностима.

  

"Наш је циљ и интерес да сви напредују", рекла је и додала да је се регионално тржиште
припрема за учешће на тржишту ЕУ, те да иза идеје о "малом Шенгену" нема никаквих
других скривених агенди Београда.

  

(Бета)
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