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БЕОГРАД – Министар спољних послова Србије Вук Јеремић изјавио је да Србија има
снажну намеру да пре краја ове године формализује свој захтев за чланство у ЕУ,
имајући у воду и чињеницу да је унутар Уније све мање оних који имају било какву
примедбу на тај корак.

  

Јеремић је у интервјуу Танјугу такође рекао да ће Србија 25. септембра Европској
комисији предати извештај о испуњавању свих дефинисаних критеријума за укидање
виза, истакавши да је „оптимиста да ће у врло скорој будућности путовања у земље
Шенгена бити могуће без виза за грађане Србије”.

  

„Први јануар није више датум о коме говори било ко из Србије, већ о њему говоре
европски политичари. Приликом моје последње посете Италији, шеф дипломатије
Франко Фратини ме је позвао да заједно са групом држављана Србије допутујемо у Рим
да прославимо Нову годину. Тај датум на уму има велики број Европљана”, казао је шеф
српске дипломатије.

  

Он је указао да ће наредних неколико месеци бити кључни за остваривање евопрске
будућности Србије.

  

„Србија има снажну намеру да пре краја ове године формализује свој захтев за чланство
у ЕУ. Мислим да је све мање оних који у ЕУ имају било какву примедбу на тај корак, о
коме смо Европљане и формално обавестили”, истакао је Јеремић.

  

Према његовим речима, веома је важно, о чему је разговарао са и шведским колегом
Карлом Билтом, да се време током којег Србија једнострано примењује ССП и званично
узме у обзир у процесу стицања статуса кандидата за чланство у ЕУ.

  

„Важно је да Србију у временском смислу не кошта то што тренутно не постоји консензус
за одмрзавање ССП”, навео је Јеремић.
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„Билт је примио то прилично позитивно и мислим да постоји велика шанса да се тако
нешто догоди”, сматра министар спољних послова Србије.

  

Према његовим речима, Србија ће наставити „живу комуникацију са Холандијом”, у нади
да ће ускоро доћи до посете шефа дипломатије те земље Београду.

  

„Надамо се сусрету и током Генералне скупштине УН. Намеравамо да останемо
максимално ангажовани према свим земљама чланицама ЕУ.

  

Наша намера да постанемо члан ЕУ је намера да се вратимо у Европу, јер смо увек и
били део Старог континента и Србија је увек била и биће поносна европска земља”,
истакао је Јеремић.

  

Поводом предстојећег заседања Генералне скупштина УН, на којој ће бити речи и о
Косову, Јеремић каже да ће оно представљати „велики дипломатски окршај Београда и
Приштине”.

  

„Судећи по свим информацијама које добијамо, Приштина је у последње време знатно
појачала темпо лобирања и наступа изузетно агресивно. Генерална скупштина би
требало да буде круна њихових напора у последњих неколико месеци да убеде значајан
број земаља света, које до сада нису признале Косово, да то и учине”, рекао је министар
и додао да је далеко од тога да Србија „седи скрштених руку”.

  

„Напротив, дневно обављамо десетине разговора на разним нивоима широм света и
имамо врло прецизно дефинисану стратегију за сузбијање напора Приштине”, нагласио
је шеф српске дипломатије и изразио очекивање да ће Србија „добити овај дипломатски
окршај”.

  

„Неће бити лако, јер је Приштина подржана од неких од најутицајнијих држава света.
Међутим, ми смо се до сада прилично искалили у овој борби и ја сам умерени оптимиста
пред Генералну скупштину”, додао је он.
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Он је нагласио да је спољна политика Србије добро избалансирана, уз јасне циљеве -
прикључивање ЕУ, одбрана Косова и развој добросуседских односа.

  

„Нема никакве дилеме да је централни стратешки приоритет Владе Србије чланство у
ЕУ, али он није и једини. Европа је важна, чланству тежимо, али нећемо одустати ни од
других ствари које смо обећали грађанима Србије”, додао је шеф српске дипломатије.

  

(Танјуг)
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