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Европски комесар за проширење уручио је данас премијеру Србије Мирку Цветковићу
упитник Европске комисије, чије је попуњавање представља један од услова за стицање
статуса кандидата за чланство у ЕУ, јавља репортер "Блица".

  

Уручењу упитника ЕК су, између осталих, присуствовали потпредседник владе Божидар
Ђелић, директорка владине канцеларије за евроинтеграције Милица Делевић и шеф
делегације ЕУ у Србији Венсан Дежер. Упитник који је Филе уручио властима Србије
садржи 2.483 питања и потпитања, разврстаних у шест анекса и 33 поглавља.

  

Филе је истакао да је упитник ЕК, када се ради о Косову, статусно неутралан, баш као
што је то био случај и са Споразумом о стабилизацији и придруживању. Ипак, додао је
он, постоје нека питања у упитнику која се тичу међусобне сарадње и односа између
Београда и Приштине.

  

"Екстремно сам срећан што сам у Београду, на овако значајан дан за вас. Пред вама је
тежак посао, али сигуран сам да Србија има капацитет да искористи ову шансу и
спроведе реформе које ће је приближити Унији", истакао је Филе и подсетио да хашко
питање, регионална сарадња и реформа правосуђа остају приоритети које Београд
мора да испуни.
  Цветковић, који је у име Владе Србије примио упитник ЕК, назвао је тај чин првим
кораком ка остварењу једног од главних циљева наше земље. Он је истовремено
потврдио писање "Блица" да ће Србија у наредна два месеца, односно до краја јануара,
одговорити на постављена питања. Премијер је додао да су неки одговори већ
припремљени на основу питања које су добили наши суседи.

  

"Наш циљ је да Србија до краја 2011. добије статус кандидата за чланство у ЕУ и да се
одреди термин за почетак преговора", нагласио је Цветковић и истовремено најавио да
ће влада у наредних 10-15 дана донети Акциони план за спровођење задатака Европске
комисије.
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Филе се раније данас састао са представницима српског правосуђа, међу којима су биле
министарка правде Снежана Маловић и председница Уставног суда Србије Боса
Ненадић. Европски комесар је синоћ разговарао са председником Борисом Тадићем.

  

(Блиц)
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