Сочи: Почели разговори Сергеја Лаврова и Мајка Помпеа
уторак, 14 мај 2019 15:07

Министар спољних послова Русије Сергеј Лавров и амерички државни секретар Мајк
Помпео почели су разговоре у Сочију.

На почетку састанка Лавров је изразио наду да ће у разговору са Помпеом успети да се
израде конкретни предлози за нормализацију односа Русије и Сједињених Америчких
Држава. Он је рекао да је Русија спремна да гради конструктивне и одговорне односе са
Сједињеним Америчким Државама, ако је Вашингтон спреман на то.

Он је додао да очекује детаљне преговоре као наставак разговора у Финској 6. маја.

„Имамо много проблема који захтевају да се предузму хитне мере, као и развој
дугорочних системских решења“, истакао је руски министар.

„То се односи и на ситуацију у области обезбеђивање стратешке стабилности и
успостављања ефикаснијег рада на противтерористичкој стази и решавању акутних
кризних ситуација у различитим деловима света“, додао је Лавров.

Лавров је истакао да динамика сусрета између Русије и Сједињених Америчких Држава
на високом нивоу у последње време охрабрује. Према његовим речима, важан предуслов
за успех у изградњи „нове, одговорније и конструктивније матрице међусобног
прихватања“ јесте изградња поузданог дијалога на различитим нивоима.

„Чињеница да се за последње две недеље састајемо већ други пут, даје одређени
оптимизам“, закључио је Лавров. „Пробаћемо, па ћемо видети шта ћемо добити“, додао је
он.
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Русија и Сједињене Америчке Државе би требало да унапреде односе, што је у интересу
не само обеју земаља, већ и читавог света, изјавио је амерички државни секретар Мајк
Помпео.

„Морамо учинити све како бисмо унапредили наше односе за безбедност наших земаља,
наставићемо овај дијалог. Наши председници су нас охрабрили да уложимо напоре за
то. То ће бити у интересу не само обеју земаља, већ и целог света. Због тога се радујем
данашњем отвореном дијалогу“, рекао је Помпео на почетку разговора са Лавровом у
Сочију.

Он је истакао да је амерички председник Доналд Трамп посвећен побољшању односа са
Русијом.

Помпео је додао да Москва и Вашингтон могу да нађу додирне тачке по питању
контроле наоружања, неширења нуклеарног оружја и регионалних сукоба. „То ће заиста
помоћи у изградњи чвршћих односа, барем у вези са овим конкретним питањима. Сâм
сам се уверио да имамо блиске приступе борби против тероризма. Спасавали смо
животе Американаца, спасавали животе Руса и обавили добар, поштен и искрен
заједнички посао.“

Ово је други састанак министара спољних послова двеју земаља од почетка месеца.
Лавров и Помпео претходно су разговарали у Финској на маргинама састанка министара
спољних послова земаља Арктичког савета.

На дневном реду преговора су билатерални односи, стратешка стабилност и питања
разоружања, ситуација у Венецуели, Сирији, Украјини и Корејском полуострву, као и
криза око Заједничког свеобухватног акционог плана за ирански нуклеарни програм.
Осим тога, раније је заменик министра спољних послова Русије Сергеј Рјабков рекао да
би стране могле да утичу на могућност састанака лидера Русије и Сједињених
Америчких Држава на маргинама самита Г20 у Осаки.

(Спутњик)
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