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БРИСЕЛ – Известилац Европског парламента за Србију Јелко Кацин поздравио је данас
"одлучност Владе Србије да спроведе споразум о интегрисаном управљању границом" и
рекао да сматра да ће Савет ЕУ ускоро бити у позицији да одреди датум за почетак
преговора са Србијом.

  

  

"Искрено поздрављам одлучност Владе Србије да спроведе споразум о ИБМ. Од велике
важности је да се овај споразум напокон примени у пракси. Слобода кретања мора бити
обезбеђена за све грађане Србије и Косова јер је то први, нужни корак ка стабилизацији
и нормализацији односа. Србија се креће у добром правцу и сматрам да ће Савет ЕУ
ускоро бити у позицији да додели датум за почетак преговора Србији. По мени, она је то
свакако заслужила", оценио је Кацин.

  

Кацин се данас у Бриселу састао са председником Владе Србије Ивицом Дачићем, с
којим је разговарао о примени споразума ИБМ, о даљим корацима које треба предузети
како би се односи Србије и Косова нормализовали и о стварању услова за добијање
датума за почетак преговора о чланству у ЕУ, наводи се у саопштењу Кацинове
канцеларије.

  

Кацин је нагласио значај наставка дијалога Београда и Приштине и примене споразума
са обе стране и додао да "друга тешка питања с којима се суочава косовско друштво не
смеју да изгубе на значају". 

  

"Економски опоравак и борба против системске корупције морају да добију пуну пажњу
косовских лидера. Лично сматрам да косовски политичари морају сами да поведу борбу
против корупције, јер само они те напоре могу да доведу до краја. Еулекс је привремена
мисија која не може да замени улогу правосуђа, медија и цивилног друштва. Посебно бих
истакао ургентну потребу да се побољша координација између косовске полиције и
тужилаштва", оценио је Кацин.
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"Истовремено, успех у дијалогу са Београдом доноси Косову и Споразум о стабилизацији
и придруживању. Сматрам да ће Косово пре краја дуготрајног процеса ратификације
споразума већ имати статус кандидата, као што је то било у случају Србије", закључио је
Кацин.

  

Он се данас састао и са Иљиром Дедом, извршним директором Косовског центра за
истраживање политике и развоја.

  

Кацин и Деда су, како је наведено, водили разговоре о помоћи цивилном друштву на
Косову у светлу дијалога Београд-Приштина, о заштити мањина, слободи медија,
припреми и спровођењу избора, као и о почетку процеса склапања Споразума о
стабилизацији и придруживању између Косова и ЕУ.

  

(Танјуг)
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