Дачић: Филе дошао да убрза европске интеграције
понедељак, 05. мај 2014.

Министар спољних послова Ивица Дачић изјавио је да је циљ данашње посете европског
комесара за проширење Штефана Филеа Београду да се у наредном периоду што више
убрзају европске интеграције.
"Преговарачки процес је дуг, мукотрпан, нама је у интересу да он буде што бржи и да
буде с друге стране и квалитетан, што значи да можемо не само да отворимо, него и да
брзо затворимо одређена поглавља", рекао је Дачић.
Дачић је рекао да је потребно сагледати докле се стигло у скринзима и да се очекује да
нека поглавља буду отворена до краја године, а да у првој половини следеће године буду
отворена најтежа поглавља 23 и 24. "До краја године, ми смо уложили максималне
напоре, да буду отворена нека друга поглавља, као што је поглавље 32 или поглавље 35",
најавио је Дачић.
Дачић је истакао да га радује што су висока представница ЕУ Кетрин Ештон и Филе
посетили Србију одмах после формирања владе, истичући да је сачекао Филеа, који је
стигао прошле ноћи и са њим већ разговарао о регионалним питањима и перспективи
преговора.
Србија ће до 2018. бити у институционалном смислу спремна за чланство у ЕУ, потврдио
је Дачић и најавио да ће се у среду и четвртак у Солуну, поводом десете годишњице
солунске агенде, односно проширења ЕУ на западни Балкан, одржати скуп којем ће
присуствовати Филе и сви министри спољних послова западног Балкана.
На питање новинара о новом парламенту који ће добити Европа, Дачић је одговорио да
Филе и Ештон највероватније неће остати на функцијама које сада обављају и да се још
не зна још ко ће бити на њиховим местима, што значи "да ћемо добити нове преговараче",
а да ће се дијалог наставити и после избора нове владе.
До краја године нећемо отворити поглавља 23 и 24
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Дачић је рекао да у процесу преговора са Европском унијом очекује ове године отварање
неких поглавља, али не и поглавља 23 и 24 која се односе на правосуђе, људска права,
полицију.
Дачић је казао да очекује да ће се до краја 2013. отворити поглавље 32 које се односи на
финансијску контролу и 35 на текућа питања, у шта је укључено и Косово.
"Као премијер сам се много бавио спољном политиком и постигли смо добре резултате у
тој области. Циљ нам је да што више убрзамо европске интеграције и да до краја године
отворимо нека од поглавља", рекао је Дачић.
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