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Изасланик САД за Западни Балкан Габријел Ескобар рекао је данас у Приштини,
након састанка са председницом Косова Вјосом Османи, да се нада добрим
вестима из Охрида.

  

  

Ескобар је, на заједничкој конференцији за штампу, рекао да очекује продуктиван
састанак у Охриду.

  

„Ми желимо да пружимо пуну подршку сваком исходу који доноси мир региону и
повећава могућности сарадње Србије и Косова, те омогућава целом региону да постане
пуноправни члан евроатлантске заједнице“, рекао је он.

  

Ескобар каже да САД сматрају да европски предлог нуди огромне прилике за
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успостављање мирних, одрживих и продуктивних односа „две важне земље у региону“.

  

Као највећи подржаваоци Косова у свету, САД су, према његовим речима, осигурале да
решење буде добро и за Косово.

  

„Очекујемо позитиван исход састанка у Охриду. Веома сам оптимистичан да ће доћи до
мирног решења између Косова и Србије. Надам се да ћемо имати добре вести после
суботе“, рекао је Ескобар.

  

Косовска председница Вјоса Османи навела је да Косово у Охрид иде са ставом да је
европски предлог „праведан, стабилан и свеобухватани споразум у којем нас третирају
као две равноправне државе“, преноси Радио Слободна Европа.

  

Она је оценила да је тај предлог једини начин да се обезбеди дугорочни мир, стабилност
и просперитет у региону.

  

„Моје очекивање као председнице Косова јесте да ће споразум донети конкретне
опипљиве резултате за Косово. Самим тим, обезбедиће интеграцију Косова у
евроатлантске институције, обезбедиће свеобухватну интеграцију српске заједнице у
институције Републике. То ће резултирати ефективним расформирањем свих
нелегалних структура Србије (на Косову)“, рекла је Османи.

  

Она је изразила уверење да европски предлог садржи важне принципе међународног
права и међународних односа, „који ће отворити пут ка међусобном признању“.

  

(Данас)
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