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Потпредседнику српске владе, Божидару Ђелићу, у Бриселу је потврђено како Европска
комисија спремно очекује захтев Савета за израдом мишљења о спремности Србије да
започне нову фазу приступања ЕУ.

  

Данас о Србији у Европској комисији и парламенту - тако је током сусрета европског
комесара за проширење, Штефана Филеаса потпредседником Владе Србије,
Божидаром Ђелићем, речено да Комисија спремно очекује позив Савета министара да
изради мишљење о спремности Србије за кандидатски статус. Исказано је очекивање да
ће се то и догодити наредног месеца.

  

Потпредседник Владе Србије, Божидар Ђелић, каже да ће Србија спремно дочекати и
брзо одговорити на низ питања који ће јој ускоро бити упућен из Европске комисије у
оквиру процене спремности за кандидатуру.

  

“Сагласили смо се са господином Филеом да је одлуга белгијског председавања да
уврсти нашу кандидатуру на дневни ред предстојећег Савета министара у октобру
месецу у Луксембургу, веома позитивна”, каже он.

  

Европска страна је била пуна хвале за кооперативност званичног Београда током
усаглашавања резолуције усвојене недавно на Генералној скупштини УН и јасно је
речено да ће однос Србије према питању Косова одредити и брзину и успешност
напредовања земље у европским интеграцијама - са резолуцијом Београд има скор
какав заслужује европску награду, уверени су у Бриселу, те готово са сигурношћу
очекују скори позитиван развој питања кандидатуре...

  

Рачуница је да, уколико процес започне још ове године, до краја наредне би европске
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чланице могле одлучивати о почетку завршних преговора са Београдом. Међутим, пре
тога следи довршетак реформи и сарадње са Хашким судом.

  

Европски комесар за проширење, Штефан Филе, поручује:

  

"Сада смо сведоци интензивирања процеса реформи и приближавања Србије ЕУ -
одлазим у Београд где ћу са тамошњим властима и председником Тадићем разговарати
а фокус ће бити на реформи судства, борби против корупције и организованог
криминала, јачању владавине закона, не заборављајући веома важан аспект - пуну
сарадњу са Хашким судом." 

  

Нешто касније, министар Ђелић је учествовао у панелу организованом у Европском
парламенту, где је, поред осталог, речено како је Србија пре десет година отворила
ново поглавље своје историје. Снажан покрет у правцу демократских промена је довео
земљу на пут реформи и транзиције, од када се Србија непрестано све више
приближава ЕУ.

  

На питање може ли Србија за неколико година постати пуноправна чланица Уније,
европски комесар за проширење Штефан Филе каже: "Мислим да сви ми верујемо да уз
снажне напоре на страни Србије, помоћ Европске комисије и подршку европских
чланица, такво нешто јесте могуће...".

  

(VOA)
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