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 Вашингтон -- Амерички аналитичар и познавалац прилика на Западном Балкану Едвард
Џозеф каже да не види пут до споразума између тзв. Косова и Србије.

  Он каже да би састанак 12. јула између Косова и Србије могао довести до корака попут
побољшања трговине или повећања инвестиција, преноси Газета Експрес.   

Џозеф је за Радио слободна Европра рекао да не види начин за свеобухватан и
обавезујући договор и додаје да је оптужница за ратни злочин против Хашима Тачија
озбиљна и да додатно усложњава косовско представљање у дијалогу.

  

Према његовим речима, архитектура коју је Бела кућа подигла око Тачија је пропала.

  

На питање да ли се могу очекивати јаснији кораци ка решењу у односима између Србије
и Косова након видео састанка 10. јула у организацији Париза и Берлина Џозеф каже
да се те две ствари морају поделити

  

"Кажете кораке, а затим решења. Поделимо их. Можемо очекивати много таквих, чак и
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позитивних. Али можемо ли очекивати кораке који ће заиста довести до решења, правог
решења? Мислим да је то немогуће. За сада не видим начин за коначно решење".

  

Према Џозефу најхитније је питање решење статуса и правно обавезујући споразум, али
не види решење

  

"Портпарол (ЕУ) рекао је да 'желимо да (дијалог) води свеобухватним обавезујућим
споразумом' који ће решити проблем око Косова. То је циљ, то је потребно, али постоји
ли пут до тога? Нисам сигуран. Надам се и очекујем да ће бити неких позитивних корака,
који су добри, чак и ако странке конкретно не доведу до решења"

  

Када је размена територија у питању Џозеф каже да он не види компромисе

  

"Не видим компромисе. Треба напоменути да није само косовска страна та која каже да
нема компромиса у погледу територијалног интегритета. То је рекао и специјални
изасланик Европске уније Мирослав Лајчак. Шеф ЕУ за спољну политику Ђузеп Борељ,
који ће бити домаћин састанка, поновио је. Дакле, не говори само косовска страна да
нема компромиса у погледу територијалног интегритета. То кажу посредници. Сада је
питање са Београдом. Шта би Вучић прихватио и зашто би то прихватио? Подсетимо се
да су му питање територија понудила претходна руководства ЕУ. Морате да питате
зашто би сада прихватио нешто мање", казао је Џозеф.

  

Истиче да постоје две могућности када су у питању односи Беле куће према дијалогу и
косовским тимом за преговоре, као и улози САД.

  

"Две су могућности: покушати оживети овај аранжман с Хотијем, а не са Тачијем, и
покушати постићи тај економски споразум, или какав год то био можда, или уско
координирати с Европљанима и подржати напоре Европљана. Обе могућности су
компликоване за Белу кућу, због чињенице да је тешко окупити све факторе овог
догађаја и чињенице да су администрација и амбасадор Гренел посебно отишли са свог
пута, погоршавајући односе са Европом уопште и са посебно Немачком. Дакле, Бела
кућа сада није у снажној позицији да крене напред ни на једном путу. Може се надати да
је научила из ових грешака и да ће покушати учинити праву ствар, координирајући са
нашим европским савезницима како би се овај спор решио", пише између осталог у
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интервјуу Радио слободне Европе, преноси Косово онлине.

  

(Косово онлине-Б92)
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