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У нацрту закључака припремљеном за састанак Савета министара 10. и 11. децембра, у
који је  РТС имао увид, стоји да ће Савет на пролеће 2013. године поново размотрити
напредак у дијалогу Београда и Приштине, како би у јуну донела одлуку о отварању
преговора о чланству са Србијом.

  

  

Европски министри би овакав закључак требало да усвоје у уторак, 11. децембра, након
што у понедељак размотре извештај Кетрин Ештон о напретку у дијалогу Београда и
Приштине. Ипак, међу државама чланицама у овом тренутку још увек не постоји пуна
сагласност о Србији.

  

Савет министара доделиће Србији следеће недеље неку врсту условног датума за
почетак преговора о чланству, наводи се у нацрту закључака. Међутим, око коначне
формулације још увек нема пуне сагласности и могуће је да ће коначни текст бити донет
тек на самом састанку савета министара следеће недеље.

  

Кључна формулација је да ће Савет на пролеће поново размотрити напредак у дијалогу,
са циљем да у јуну одлучи о отварању преговора са Србијом. За њу се залаже већи број
земаља, али неке чланице, међу којима су Немачка и Холандија, и даље имају резерве
према експлицитном помињању датума.

  

Дипломатски извори наговештавају да ће консултације на нивоу сталних амбасадора у
Бриселу и између престоница трајати све до понедељка, тим пре што би неке земље
желеле да сачекају стваран почетак примене споразума о прелазима, најављен за 10.
децембар.

  

У нацрту закључака, ЕУ похваљује премијера Дачића и Тачија за учешће у дијалогу уз
посредство Кетрин Ештон. У тексту се наводи да је Савет охрабрен напретком у
примени споразума о прелазима и планом да четири прелаза буду спремна до краја
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године.

  

Поздравља се одлука о именовању особа за везу, смештених у мисијама ЕУ у Београду и
Приштини.

  

Наглашава важност брзог договора о транспарентности финансирања српске заједнице
на Косову и поздравља одлука о формирању специјалне јединице за заштиту споменика
и верске и културне баштине.

  

Савет понавља да је видљиво и одрживо поправљање односа Београда и Приштине
потребно како би обе стране могле да наставе пут ка ЕУ, без међусобног блокирања.

  

У компликованој формулацији која се односи на север Косова, Савет захтева напредак у
успостављању структура на северу које ће "одговорити на безбедносне и правосудне
потребе становништва на транспарентан начин који омогућава функционисање
јединственог институционалног система на Косову".

  

Текст закључака биће усвојен на седници Савета министара у уторак, 11. децембра.

  

(РТС)
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