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 Портпарол високог представниак ЕУ за спољну политику Петер Стано најавио је да ће
Жозеп Борел ове недеље посетити Приштину, а потом и Београд, како би помогао
колико може, да се поново покрене дијалог који је у застоју. Биће то Борелова прва
посета региону од како је изабран на функцију.

  

Стано је рекао да је и Србији и Косову пружена јасна европска перспектива, као и да је
будућност региона повезана са ЕУ.

  

"И мислим да то много говори о улози коју ЕУ има када су они у питању, али и цео регион
и то је улога коју смо сами преузели на своја плећа и држимо се ње. Високи представник
Борел је у Берлину најавио да ће крајем ове недеље посетити Косово и Србију. Циљ те
мисије је да се у оквиру прве посете састане са партнерима са обе стране, и да покаже
свој ангажман и помогне колико може да се олакша дијалог, јер је управо он главни
преговарач за дијалог", казао је портпарол виског представника.

  

Како је најавио, Борел ће са представницима Приштине и Београда разговоарати о томе
како да се поново покрене дијалог који је застао.
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На питање новианра да ли су САД преузеле инцијативу од Е, Стано је рекао да је ЕУ
укључена у дијалог.

  

"Када се ради о Сјединејним Државама и њиховим активностима у региону Западног
Балкана, ми блиско сарађујемо, јер имамо сличне циљеве, а то је да помогнемо да
дрзаве заврше процесе транзиције и примене вредности и принципе који су важни и ЕУ
и САД, као што су владавина права, транспсарентнсот, демократизација, итд", објаснио
је Стано.

  

ЕУ, како је рекао, има сталне контакте са америчким партнерима са којима блиско
сарађује када је Западни Балкан у питању.

  

"Било да се ради о Косову, Србији, дијалогу, или било који други проблем или изазов са
којим се земље Западног Балкана суочавају", навео је Стано.
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