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 Београд -- Амбасадор Немачке Томас Шиб изјавио да је став Немачке и осталих чланица
ЕУ да је у Сребреници почињен геноцид и да очекује и од Србије да заузме тај став.

  У интервјуу за новопазарски радио Сто плус и агенцију Бета, Шиб је поводом
годишњице злочина у Сребреници нагласио да Немачка неспорно сматра да се ради о
геноциду и да су га као таквог квалификовали Хашки трибунал и Међународни суд
правде.   

  

"Масакр у Сребреници је један од најгнуснијих злочина 20. века. Став Немачке, али и
осталих чланица ЕУ, је да се ради о геноциду. Очекујемо од Србије да заузме исти тај
став", рекао је немачки амбасадор.

  
  

Масакр у Сребреници је један од најгнуснијих злочина 20. века. Став Немачке, али и
осталих чланица ЕУ, је да се ради о геноциду. Очекујемо од Србије да заузме исти тај
став

    

Говорећи о Косову, Шиб је оценио да су таксе које је Косово увело на српске производе
главна препрека за наставак дијалога Београда и Приштине и да због тога не зна када
би преговори могли бити настављени.
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Он је казао да Немачка и Француска заједно покушавају да обнове дијалог и да је
Берлин у неколико наврата због тога од Приштине тражио да укине таксе.

  

"Дијалог о нормализацији односа у Београда и Приштине је од велике важности, због
тога смо са нашим француским партнерима покушали да одржимо самит у Паризу до
којег није дошло. То не значи да је он отказан, већ је одложен, а када ће бити одржан то
у овом тренутку не могу да кажем", рекао је Шиб.

  

Он је додао да би Сједињене Америчке Државе могле имати важан ангажман у дијалогу
Београда и Приштине, али да тренутни формат преговарања не би требало мењати.

  

"Формат дијалога је утврђен и јасан, ту су Београд и Приштина, уз посредовање ЕУ.
Важно је да и друге земље, као на пример САД, подржавају тај процес. Оптимиста сам,
верујем да ће се, уз подршку медјународне заједнице, дијалог веома брзо померити са
мртве тачке", навео је Шиб.

  

Коментаришући недавну изјаву председника Француске Макрона да неће бити пријема
нових чланица док се не окончају унутрашње реформе ЕУ, Шиб је казао да је став
Берлина да се ради о два одвојена процеса која могу и треба да се одвијају паралелно.

  

"Реформе унутар ЕУ ће се дешавати докле год она постоји, како би се побољшала и
адаптирала новим условима. То је сталан процес који не спречава пријем нових чланица,
под условом да земље кандидати испуне све услове. Србија спроводи тешке реформе,
које ће потрајати, ЕУ спроводи своје реформе и у једном тренутку ће Србија приступити
ЕУ. То су процеси који се одвијају истовремено, а не један после другог", истакао је
амбасадор.

  

Он је истакао да Немачка помно прати медијску ситуацију у Србији што је, како је рекао,
једна од најважнијих тема у процесу приступања Европској унији.
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"Делимо мишљење Европске комисије (ЕК) изнето у извештају о напретку Србије у
процесу приступања, а у којем су назначени одредјени проблеми у слободи медија на
чијем решавању треба радити. Позитивно је што је урадјена Медијска стратегија, која
чека став ЕК пре него буде усвојена. Надамо се да ће њеном имплементацијом бити
остварен напредак у слободи медија", изјавио је Шиб.

  

Шиб је изразио наду да ће ускоро бити познат датум отварања преговарачког поступка
ЕУ и Северне Македоније.

  

"Због интензивног усаглашавања, између осталог и у Немачкој, доношење одлуке о
датуму почетка преговора је пролонгирано до октобра. Немачка поздравља велико
државничко достигнуће две земље (Северне Македоније и Грче) које су после толико
времена успеле да постигну споразум и реше питање имена Северне Македоније и зато
се надамо да ће она веома брзо започети преговоре", рекао је Шиб.

  

(Бета)
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