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Сједињене Америчке Државе неће подржати ниједан аранжман који крши устав и
угрожава територијални интегритет Косова, рекао је амерички амбасадор у
Приштини Џефри Ховенијер после округлог стола представника албанске и српске
заједнице, који је одржан у Амбасади САД. Састанку су присуствовали
представници косовске власти, политичких странака, цивилног друштва и
дипломатског кора.

  

  

„Желим да будем веома јасан о позицији Сједињених Америчких Држава. Ми нећемо
подржавати ни један аранжман који крши устав Косова, који није у складу са одлуком
Уставног суда или који угрожава суверенитет Косова, независност, мултиетничкии
карактер или демократске институције“, рекао је Ховенијер после састанка.

  

Он је поновио и да се Вашингтон оштро противи креирању било каквог ентитета попут
Републике Српске.
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Говорећи о састанку одржаном у амбасади, Ховенијер је рекао да је дискусија
организована како би се чуле различите идеје о Заједници српских општина, „са циљем
да посредујемо и унапредимо процес примене обавезе Косова о Заједници са већински
српским становништвом“.

  

„Чули смо из прве руке од учесника како би ЗСО могла бити примењена тако да осигура
будућност Косова као суверене, независне, мултиетничке и демократске државе. Ова
дискусија је битна како би унапредила напредак Косова на његовом путу европских и
евроатлантских интеграција“, истакао је амбасадор.

  

Учесници су дискутовали о томе како би ЗСО функционисала у пракси, како би
функционисала у оквиру косовског правног система и како може допринети „економском
развоју и ефективним услугама Владе за косовске Србе али и друге мањинске
заједнице“.

  

„Чули смо мишљења о томе како ЗСО може помоћу у решавању питања и потреба које су
фундаменталне за сваку заједницу, такође и надлежности (функције) за које су и све
остале општине на Косову одговорне. Као што су образовање, здравствена заштита,
локални економски развој“, објаснио је Ховенијер.

  

Он је истакао да је дискусија показала важност САД и њених партнера у примени
Заједнице са већински српским становништвом, која би била усклађења са косовским
Уставом и одлуком уставног суда.
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