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Шеф Делегације ЕУ у Србији Сем Фабрици изјавио је да је веома важан састанак
председника Александра Вучића и Хашима Тачија у Бриселу који ће се одржати вечерас.
Међутим, он је додао да састанак није кључан, већ да је део процеса који је битан.

"Важно је да се тај састанак одржава и да су обе стране показале преданост да се
процес настави и да наставе да разговарају уз помоћ висиког представника ЕУ", рекао је
Фабрици на панелу "Процена стабилности и безбедносне ситуације на Западном
Балкану, укључујући постигнућа и шансе политика ЕУ и евроатлантских интеграција", у
оквиру шесте Београдске НАТО недеље.

„Конзистентан део наше политике према Западном Балкану јесте проналажење решења
за Косово“, казао је Фабрици и навео да је потребно свестрано решење, свеобухватни
договор који би био основа за будућност.
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"Србија треба да посматра будућност са оптимизмом који ће се постићи регионалном
сарадњом и верујемо да договор Београда и Приштине неће бити само будућност за те
две земље, већ ће бити добар пример и степен који треба постићи и за друге земље
региона", навео је Фабрици.

Фабрици је истакао да ЕУ не жели да НАТО замени Унију и наводећи да ће НАТО
поштовати неутралност Србије, навео да ће и ЕУ то поштовати, као и да су срећни да
виде добру сарадњу Србије и НАТО-а, која је гарант сигурности у региону.

"Србија и ЕУ могу и раде заједно и мислим да Србија доприноси нашој заједничкој
безбедносној политици, као једна од шест земаља које су дале највећи допринос у нашим
мисијама", рекао је Фабрици и додао да ће Србија као земља кандидат за чланство у ЕУ
прогресивно се усклађивати са политикама Унијама, јер је потребно да оствари додатне
напоре.

“ЕУ је свесна потребе да изгради стуб на који ће се Европа ослањати, али то нећемо
радити сами, већ ћемо радити и са НАТО, са којим смо тек у последњих неколико година
почели да сарађујемо у области одбране”, навео је Фабрици.

Сигурност ЕУ је везана са сигурношћу и стабилношћу региона Западног Балкана, рекао
је Фабрици и додао да је напредак у региону направљен, али да још није завршен, те да
постоји низ кључних изазова са којима се треба суочити.

Фабрици је цитирао део Стратегије ЕУ за Западни Балкан у вези безбедности и навео
да је чланство земаља региона у ЕУ инвестиција у сигурност ЕУ, снажне ЕУ засноване
на заједничким вредностима.

Како је навео, цео регион се креће напред и то је велики сигнал за ЕУ, који доноси наду,
јер би сви више волели да извозе стабилност, него да увозе нестабилност. Остајући у
безбедносној области постоји област која се тога искључиво тиче, а то је борба против
тероризма, борба против насилног екстремизма, насилног и сајбер криминала, рекао је
Фабрици и додао да се резултати у тим областима полако постижу.
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"Ви на Западном Балкану треба да радите као и ми у ЕУ, у складу са својим
могућностима са својим партнерима и то нарочито са НАТО", казао је Фабрици и додао
да се највише ради на свеобухватној безбедности.

(Танјуг)
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