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уторак, 18 јануар 2011 15:45

Брисел - Европски парламент одложио ратификују Споразума о стабилизацији и
придруживању Србије и ЕУ за сутра, која је била планирана за данас. Гласање је
одложено из техничких разлога.

  

Да би Споразум ступио на снагу потребно је да га ратификује још 16 земаља чланица, а
до сада је то учинило 11 земаља.

  

Европски парламент гласаће на пленарној седници. Како је уочи одласка у Стразбур
рекао потпредседник Владе Србије Божидар Ђелић, нема никакве сумње да ће
Европски парламент ратификовати ССП.

  

Европски комесар за проширење Штефан Филе, мађарска министарка за европске
послове Енико Ђори и известилац Европског парламента за Србију Јелко Кацин позвали
су европске посланике, током парламентарне дебате о ратификацији Споразума о
стабилизацији и придруживању, да подрже ратификацију овог споразума са Србијом.

  

"Лично сам веома охрабрен приступом који је Србија показала у односу на процес
проширења", рекао је Филе европским посланицима додавши да је Србија "јуче слала
поруке забринутости, док данас шаље поруке охрабрења."

  

Филе је оценио да је Србија у стању да искористи све потенцијале процеса
придруживања ЕУ и да је треба охрабрити да настави напред.

  

Сличне оцене изнела је и Енико Ђори, чија земља тренутно председава Европској унији.
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Она је нагласила да је Србија до сада остварила велики напредак и да се захваљујући
том напретку "налазимо сада овде где се налазимо", пред ратификацијом ССП.

  

Енико Ђори је упозорила, међутим, да је "ситуација у Србији крхка" и да је зато овој
земљи "потребно охрабрење".

  

Кацин је подсетио да је до сада 11 од 27 земаља чланица ЕУ ратификовало овај
споразум и оценио да је Србија направила помак на путу европских интеграција.

  

Он је истакао да без ратификације ССП-а није могућ наставак процеса интеграције
Србије у Европску унију. Кацин је рекао и да ће завршетак процеса ратификације бити и
снажна порука подршке за Србију.

  

(Танјуг)
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