
Федерика Могерини: Косово остаје политички приоритет за ЕУ; Избори се одвијају у важном тренутку када Приштина мора одлучније да оствари напредак на европском путу и нормализацији односа са Београдом
петак, 13 септембар 2019 23:50

Европска унија шаље своју посматрачку мисију да прати превремене парламентарне
изборе на Косову заказане за 6. октобар, саопштила је данас европска спољнополитичка
служба.

  

  

Висока представница ЕУ Федерика Могерини је рекла да Косово „остаје политички
приоритет“ за ЕУ и да слање мисије на изборе потврђује продужено ангажовање и
посвећеност ЕУ у подршци демократским процесима Косова, наводи се у саопштењу.

  

Висока представница именовала је Виолу фон Крамон-Тобадел, чланицу Европског
парламента, за шефицу косовске посматрачке мисије и рекла да је уверена да ће мисија
под вођством Крамон-Тобадел „допринети инклузивним, веродостојним и
транспарентним изборима“.
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„Ови избори одвијају се у важном тренутку за Косово када оно мора да се креће
одлучније да оствари напредак на свом европском путу, у реформама и нормализацији
односа са Србијом“, рекла је Могерини.

  

Ужи тим од девет изборних стручњака ЕУ стигао је у Приштину 7. септембра и остаће до
краја изборног процеса. Касније у септембру ће им се придружити 18 дугорочних
посматрача који ће бити распоређени широм земље, а још касније за изборну недељу још
додатних 36 краткорочних посматраћа, наводи се у саопштењу.

  

Шефица посматрачке мисије Крамон-Тобадел је изразила уверење да је важно да ЕУ
настави да прати изборе на Косову, што је почело 2009. Она је изразила наду да ће
посматрачка мисија дати важан допринос изобрима и напорима да се оснажи косовски
изборни процес у будућности.

  

Како се наводи у саопштењу ЕУ има дугу историју праћења изборних процеса на Косову
и слала је посматрачке мисије и претходних прилика, последње две 2017. што одражава
дугорочну посвећеност ЕУ и њено партнерство са Косовом.

  

(Бета)
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