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Дијалог Београда и Приштине мора одмах да почне, поручила висока представница
Европске уније за спољну политику и безбедност Кетрин Ештон.

Договор Косова и Србије је од суштинске важности за уклањање препрека на путу ка
чланству у Унији, поручила висока представница за спољну политику и безбедност
Кетрин Ештон.

"Интеграције у Европску унију су дугорочан процес и зато је веома важно да дијалог
почне одмах", истакла је Ештонова за Балкан инсајт.

Коментари баронице Ештон, долазе после њеног првог сусрета са званичницима
Приштине и Београда, у којем је главна тема била питање преговора.

Ештонова је рекла да одлука о измени Резолуције за председника Тадића није био "лак"
посао, али да отвара "ново поглавље".

Ово је прави тренутак за почетак дијалога и, пре свега, прилика да се отклоне све
препреке на путу ка Европској унији, истакла је Ештонова и додала да од исхода
преговора највише зависи побољшање живота људи.

Ештонова је најавила да ће са другим међународним актерима, укључујући и Сједињене
Америчке Државе, припремити услове за преговоре.

Висока представница ЕУ за спољну политику и безбедност истакла је да ће се
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разговори фокусирати на промовисање сарадње и побољшање живота људи, али и на
питање статуса за север, где већински живи српско становништво.

Она је истакла да ће се преговори одржавати "корак по корак", где би се конкретна
питања решавала једно за другим.

Заменик премијера Ивица Дачић, такође, је изјавио да је веома важно да почне дијалог
између Београда и Приштине, али да нико у овом тренутку не може да каже када ће до
тога и доћи.

"Важно је да се дијалог отвори, а Србија је животно заинтересована да се на простору
Косова и Метохије задржи мир стабилност и безбедност јер у супротном може да дође
до дестабилизације Косова, Србије и читавог региона", рекао је Дачић.

Према његовим речима, Београд и Приштина треба да разговарају о свим отвореним
питањима и решавању сваког конкретног животног проблема, "а та питања везана су и
за решавање питања статуса Косова и Метохије".

Кетрин Ештон је истакла да "има много области где постоји потреба за унапређењем
сарадње и постизањем заједничких европски стандарда".

Према њеним речима, Унија је понудила да помогне тај дијалог, чији је једини циљ да се
крене ка ЕУ и уклоне препреке на предодређеном путу.

На спекулације да ће Србија добити убрзање ка чланству у ЕУ, после постигнутог
компромиса, Ештонова је признала да су консултације о напретку Београда ка наредној
фази процеса приступања "интензивирана у последње време".

(РТС)
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