Уочи одласка у Брисел: Похвале пљуште на све стране
понедељак, 27. мај 2013.

Министар спољних послова Србије Иван Мркић, пред одлазак у Брисел, рекао за Б92 да
не верује да ће Кетрин Ештон тражити хитну примену бриселског споразума.
На питање шта се, месец дана пред доношења одлуке о додељивању Србији датума за
почетак приступних преговора за чланнство у ЕУ, очекује од Србије, Мркић је рекао да је
Србија до сада урадило толико тога да он апсолутно не очекује никакве нове услове из
Брисела.
Према његовим речима, оно што је до сада тражено од Србије, а у вези с Косовом, се не
мора тумачити као захтев, већ као потреба да се регион стабилизује, што је Србија и
чинила, стбилизује регион и односе.
"Имамо све јасније циљеве, не скривамо их и то наилази на признање не само у Европи
већ и другде. Пре неки дан смо били на самиту Афричке уније и похвале су пљуштале са
свих страна за оно што је спољна политика Србије", истакао је Мркић.
На питање шта ће наредних дана бити тежиште наше спољне политике- ЕУ или примена
плана споразума на терену, он каже да је Влада јасно саопштила ЕУ да смо прихватили
план имплементације и да сада то иде својим током.
"Што се тиче спољне политике, нема никаквих измена, све се ради у стандардизованој
форми, у складу с приоритетима и главним циљевима. Ја сада не бих могао да издвојим
нешто посебно у долазећем периоду што би означавало неке активности специјаног типа,
значи нормално настављамо као до сада", казао је министар спољних послова.
Говорећи о предстојећој вечери, коју у Бриселу организује висока представница ЕУ,
Мркић каже да очекује "добру атмосферу и доста интересовања како се сада може
окарактерисати регион, након свих активности које је спроводила наша влада".
"Не очекујем да Ештон тражи хитну примену јер се тај план не може преко ноћи применити
јер се не може дектретом изменити свест. Битно је да се искрено извршава оно што је
договорено, а и да то буде у интересу оних на које се односи. Не очекујем неку
успаниченост нити ужурбаност госпође Ештон", додао је Мркић.
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