
Едуард Кукан: Интересује нас и унутрашњи дијалог о Косову
среда, 13 септембар 2017 15:35

Члан Европског парламента о данашњем састанку са српским посланицима. Овај
састанак је добра прилика да се дискутује о изазовима у процесу придруживања Србије
Европској унији.

  

  

Драго ми је што имамо шансу да отворено разматрамо питања као што су основна права
и слободе или функционисање институција и улога парламента у процесу европске
интеграције, каже за Данас Едуард Кукан, посланик Европског парламента који
председава данашњем састанку Парламентарног одбора за стабилизацију и
придруживање ЕУ-Србија (ПОСП).

  
  

Надам се да ће нам ови разговори пружити шансу да боље разумемо ситуацију у Србији,
каже европарламентарац за Данас
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Кукан напомиње да "са интересовањем гледамо на дугоочекивану дискусију у Србији о
будућности односа са Косовом и желимо да сазнамо од наших колега како би се ова
дебата наставила".

  

- Такође се радујем дебати о родној равноправности и насиљу у породици. Пре само
неколико месеци Европски парламент је нагласио значај ове теме у контексту региона
Западног Балкана. Надам се да ће нам овај састанак пружити шансу да боље разумемо
ситуацију у Србији и допустити нашим партнерима из Скупштине Србије да разумеју
наша гледишта о критичним питањима у вези са процесом придруживања Србије ЕУ,
истиче Едуард Кукан.

  

Српски и европски парламентарци разговараће данас и сутра у Стразбуру. Како се
наводи у програму у који је наш лист имао увид, главне теме њихових разговора биће
стање приступних преговора Србије Унији, дијалог између Београда и Приштине,
заштита основних права и слобода, улога и функционисање независних агенција и
институција, кретања у привреди, укључујући функционисање Споразума о
стабилизацији и придруживању, мигрантска криза, те приступна помоћ ЕП националним
парламентима. Подсетимо, састанак ПОСП-а требало је да буде одржан пре неколико
месеци, али је одложен јер српски посланици нису желели да путују у Стразбур, град на
француској територији, из протеста што је суд у француском граду Колмару није
изручио Рамуша Харадинаја Београду.

  

(Данас)
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