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 БЕОГРАД - Косовски премијер Аљбин Курти изјавио је да није немогуће постићи
договор са Србијом у току ове године, каже и да ће таксе бити укинуте што је пре
могуће, али уз реципроцитет према Србији и додаје да је лично у овом тренутку спреман
за дијалог.

  

Каже, међутим, и да неће журити са епилогом дијалога и да не очекује неки суштински
дијалог нити брзе резултате док је Србија на прагу избора.

  

Говорећи о могућности окончања преговора у току ове године и о "историјском
споразуму Косова и Србије", Курти је за Глас Америке рекао да је то могуће, али је
додао да то не зависи од њега и не може то предвидети.

  

Он је казао да у овом тренутку може само да изрази своју спремност за дијалог, за
отворен и принципијелан дијалог и да верује да "стављањем споразума испред дијалога"
не би требао да се поткопа дијалог и спречи споразум.
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Сматра да улога ЕУ није умањена тиме што су САД именовале специјалног представника
за дијалог Београда и Приштине, јер, како наводи, "ЕУ је поставила свеобухватан
споразум као услов за Косово и Србију како би наставили свој пут ка интеграцијама".

  

Курти је казао и да ће таксе на робу из централне Србије бити укинуте што је пре
могуће, али не без реципроцитета са Србијом.

  

"Не желимо освету, желимо правду, реципроцитет је правичност, то је фер приступ, то
је на регистру правде и знам да у је једној од изјава председник Доналд Трамп поменуо
реципроцитет као вредност и као концепт који њему лежи на срцу, па су међународни
односи у свету данас изграђени на овом принципу", казао је Курти.

  

Наводи да они не желе да се освете Србији, али да постоје многе неприхватљиве ствари
које њима Србија чини.

  

"Морамо се минимално заштитити, тако да реципроцитет уопште није увредљив,
кампања Србије је увредљива, реципроцитет је заштита, он је одбрамбен, то је минимум
за неку врсту достојанства и интегритета нашег субјективитета као државе споља",
рекао је Курти за Глас Америке.

  

Казао је, међутим, и да таксе никад нису обуставиле разговоре "између две земље", јер
су се, како наводи, оне често састајале за међународним столом.

  

Исходом косовских избора је задовољан и поручује да ће се борити против корупције и
започети ослобађање отете државе.

  

(Танјуг)
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