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Француски амбасадор Жан-Франсоа Терал је изјавио да је Косово са својим већинским
албанским становништвом независно и да неће бити повратка на старо.

  

"Не може се замислити придруживање Србије ЕУ док је она у антагонистичком односу
са Косовом и док то питање представља јабуку раздора између Србије и 22 земље
чланице које су признале независност Косова", навео је Терал у тексту за Данас.

  

Он је, међутим, рекао да то не значи да ЕУ од Србије захтева да призна независност
Косова као услов уласка у Унију, већ да пронађе начин да нормализује односе са
Приштином.

  

"Свесни смо да та нормализација подразумева мере које обезбеђују заштиту легитимних
српских интереса на Косову: у деловима северно од Ибра, у енклавама, заштиту светиња
Српске православне цркве и наравно расељених лица - избеглица. То је изводљиво, то је
посао за дипломатију", оценио је Терал.

  

Он је коментарисао и тврдње неких чинилаца из Србије да процес придруживања
"сувише дуго траје" и да има превише условљавања на том путу.

  

"Морате да разумете да придруживање није само ствар политичке воље и равномерни
след догађаја који имају медијског одјека. Ради се о процесу, који има своје етапе, ради
се о великом градилишту на коме има много посла како би се усвојиле све европске
правне тековине. То је процес који има фазе брзог напредовања, али понекад и фазе
када успорава. Увек је било тако, али процес је увек до сада успешно приведен крају",
указао је Терал.

  

Поводом оцена да се ЕУ уморила од проширења, француски амбасадор је навео да то не
значи да Унија одустаје од проширења на балканске земље, посебно на Србију, за коју
свако у ЕУ веома добро зна да представља стуб региона.
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