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Брисел - Савет Европске уније саопштио је да су Београд и Приштина после данашње
рунде преговора постигли договор по питању матичних књига, слободе кретања и о
начелном прихватању универзитетских и школских диплома.

  

Договори ће ступити на снагу чим буде "оперативно изводљиво", а њихово спровођење
биће гарантовано тространом радном групом.

  

У саопштењу је наведено да је по питању матичних књига договорено да заједнички
комитет, који је већ успостављен и који предводи Еулекс, настави да идентификује
недостатке у матичним књигама од пре 1999. године.

  

Еулекс ће оверити копије свих оригиналних матичних књига како би се направио
свеобухватан регистар на Косову, а на захтев Београда доставиће и информације о
матичним подацима са Косова, наведено је у саопштењу.

  

Други споразум односи се на слободу кретања и омогућавање путовања преко
административне линије само уз личне карте. Односи се, такође, и на регистарске
таблице и осигурање возила.

  

Београд и Приштина договорили су се и о начелном прихватању универзитетских и
школских диплома,што ће бити учињено кроз сертификацију коју ће спровести
међународна организација или академска институција треће стране о којој се Београд и
Приштина договоре.

  

"Детаљи овога биће договорени на идућем састанку", наводи се у саопштењу.

  

ЕУ наводи да ће договори Београда и Приштине ступити на снагу чим буде "оперативно
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изводљиво", а њихово спровођење биће гарантовано тространом радном групом.

  

"Обе стране су се чврсто обавезале да ће поштовати договорено", наводи се у
саопштењу.

  

Током данашњег сусрета разговарано је и о телекомуникацијама, катастру, царинским
печатима и енергетици и на свим овим пољима две стране су се приближиле договору,
оценила је ЕУ.

  

Две стране су изнеле и своја гледишта по питању верског и културног наслеђа, као и по
питању регионалне сарадње.

  

(Курир)
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