
Штефан Филе: Пуна нормализација односа Србије и Косова током приступних преговора са ЕУ
среда, 05 децембар 2012 14:08

Брисел - Србија за почетак преговора с ЕУ треба да оствари напредак у односу с
Косовом, а пуну нормализацију постепено, током приступних преговора, каже Штефан
Филе.

  

Европски комесар за проширење је то изјавио у јучерашњем обраћању одборима за
спољну политику и европске послове француског Сената.

  

"Европска комисија спремна је да извести када буде постигнут довољан напредак у
видљивом и одрживом побољшању односа с Косовом са циљем отварања преговора о
приступању Србије ЕУ", рекао је Филе.

  

Пуна нормализација односа Србије и Косова треба, како је рекао, да буде постигнута
корак по корак у оквиру приступних преговора. Он је навео да критеријуми за почетак
приступних преговора са Србијом остају кључни приоритет, онако како су дефинисани у
закључцима Савета из 2011. и како их је усвојио Европски савет.

  

Европски комесар за проширење додао је да се од Србије очекује да примени све
споразуме који су до сада постигнути с Приштином и да се конструктивно ангажује на
низу питања у дијалогу с Косовом на високом нивоу уз посредовање високе
представнице ЕУ Кетрин Ештон.

  

Руководство Србије је обећало да ће следити европски курс, али добре намере треба
додатно преточити у конзистентно деловање, оценио је Филе, додајући да замах
реформи у Србији почиње да јача посебно у области владавине права.
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Он је као охрабрујуће кораке оценио састанке премијера Србије и Косова, олакшано
учешће (Косова) на регионалним састанцима и интензивирање припрема за примену
протокола о интегрисаном управљању прелазима између Косова и централне Србије.

  

Када је реч о Косову, Филе је рекао да је Косово углавном спремно да почне преговоре
са ЕУ о Споразуму о стабилизацији и придруживању на статусно неутралан начин и да
ће Европска комисија предложити преговарачке директиве онда када Косово реши
одређени број краткорочних приоритета у кључним областима на које је ЕК указала.

  

"За закључивање ССП-а биће потребно да Косово испуни додатне услове", додао је
Филе.

  

(Бета)
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