
Штефан Филе: Србија да буде предусретљивија према учешћу Косова у регионалној сарадњи
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Почетком идуће недеље ће српске власти добити Упитник Европске комисије од
неколико хиљада питања на које Европске комисија очекује одговоре о остваривању
европских реформи у Србији.

  

Реч је о спровођењу мерила и услова политичке демократије и законских и других
европских стандарда, као и деловања тржишне привреде и спровођења Споразума о
стабилизацији и придруживању Србија - Европска унија, а све то са циљем да потом
Европска комисија идуће године Савету министара поднесе коначно мишљење о томе да
ли Србија заслужује да постане кандидат за чланство у Европској двадесетседморици.

  

То је у понедељак увече на скупу о Западном Балкану одржаном у Европском
парламенту саопштио европски комесар Штефан Филе који је у изјави за BBC
прецизирао да у Београд намерава да дође 22. или 23. новембра.

  

И, како је објаснио европски комесар за проширивање:

  

"Ја намеравам да кроз неколико дана отпутујем у Београд и предам Упитник о кључним
елементима за Мишљење које Европска комисија припрема о кандидатури Србије за
чланство."

  

Филе је то рекао на округлом столу "Западни Балкан у срцу Европе" који је
организовала група десних странака Народне партије у Европском парламенту на којем
су учествовали неки политички прваци и чланови влада западнобалканских земаља.
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Европски комесар је нагласио да је "за Србију, уз спровођење програма реформи у
земљи, значајан предусретљив прилаз учешћу Косова у регионалној трговини и
сарадњи". 

  

"Мора бити оснажена и сарадња с ЕУ мисијом владавине права Еулекс, када је реч о
северу Косова", додао је европски комесар за проширење.

  

Филе је такође ставио до знања да су "на Косову и даље кључни изазови владавина
закона, рад јавне управе и правосуђа, а све се мора учинити за сламање корупције,
организованог криминала и 'прања новца' ".

  

(BBC)
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