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Амбасадор Француске у Београду Пјер Кошар изјавио је данас да чињеница да Србија
одбија да уведе санкције Русији утиче на српски имиџ у европском јавном мњењу.

  

Кошар је Радио-телевизији Војводине рекао да је Париз „изненађен ехом који се види у
српским медијима, у штампи, чак и у истраживањима јавног мњења“ по питању односа
према руском рату у Украјини.

  

  

„Изненађујуће је видети колико се благо гледа на режим у Русији који изазива толико
смрти и разарања у једној европској земљи. Важно је да Србија буде усклађена са
својим европским избором и да покаже одлукама да је неприхватљиво овакво понашање
руског режима у Украјини“, казао је Кошар у емисији „Прави угао“.
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Навео је да Француска "разуме специфичан карактер српске ситуације", с обзиром на
историјске пријатељске односе са Москвом и на велику енергетску зависност од Русије,
али је додао да је приступање ЕУ "оно што је Србија изабрала" и да то подразумева
усклађивање са Унијом.

  

"Желимо да Србија може да каже да је оно што се дешава у Украјини потпуно
неприхватљиво, што је Србија и урадила у УН и другим међународним форумима. Има и
других земаља у Европи које су веома енергетски зависне од Русије, а које су чврсто
одлучиле да нађу различите изворе енергије. Спремни смо да помогнемо Србији да
диверзификује изворе енергије", рекао је француски дипломата.

  

На питање да ли је признање независности Косова услов за чланство Србије у ЕУ,
Кошар је рекао да је "приоритет напредак у дијалогу Србије и Косова који подржава ЕУ".

  

Додао је да је то "у интересу и Србије и Косова и целог региона", да дијалог, "нажалост,
месецима не напредује", и да је циљ "потпуна нормализација односа две земље која ће
на крају морати да има правно обавезујући оквир".

  

"Наша жеља је да се на крају дође до узајамног признања, али кроз процес, не
постављамо услове унапред. Оно што је битно јесте да се одвија дијалог који
становништву Србије и Косова омогућава да живи у миру, да тргује, да путује", навео је
Кошар.

  

Он је казао да прошлонедељни бриселски самит ЕУ и Западног Балкана "није био
неуспешан", већ да је "омогућио да се потврди жеља свих европских земаља да се да
нови замах приступном процесу".

  

(РТВ-Нова.рс)
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