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 ПРИШТИНА - Шеф посланичке групе из редова Алијансе за будућност Косова (АБК)
Даут Харадинај изјавио је да је лакше променити специјалног изасланика Европске уније
Мирослава Лајчака него Устав Косова, преноси данас РТК2.

  

Харадинај је, гостујући у емисији "А Схоw" на Т7, у уторак увече, рекао: "Пријатељи смо
са Европљанима, али верујемо Сједињеним Америчким Државама" и додао да је лакше
променити Лајчака него Устав Косова.

  

"Ако смо имали било какве примедбе у вези са владом Аљбина Куртија, радило се о
Ђозепу Борељу и Мирославу Лајчаку, обојици из држава које нису признале независност
Косова", рекао је Харадинај.

  

Лајчак је током прошлонедељне посете Србији рекао да Устав Косова није "Библија" и да
се може мењати.
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Хоти: Неће бити Заједнице српских општина са извршним овлашћењима

  

Косовски премијер Авдулах Хоти поновио је данас тврдњу да неће бити формирана
Заједница српских општина са извршним овлашћењима и додао да не очекује да ће то
питање блокирати процес дијалога, преноси Коха.

  

"Устав је нарушен 2013. када је ратификован споразум о формирању ЗСО. Ово питање
се више не отвара, али је створена обавеза", рекао је Хоти и додао да уколико се
постигне споразум треба га ратификовати, али без "дирања у унутрашњи карактер
Косова", и без "ЗСО са извршним надлежностима".

  

Он је навео и да је Приштина у процесу дијалога са "јасним принципима".

  

"У овом тренутку сам оценио да је та одлука неодговарајућа. Не очекујем да ће ЗСО
блокирати процес дијалога. Ако буде блокиран неће то бити због нас, јер мислим да смо
показали довољно посвећености за овај процес", тврди Хоти.
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Додао је и да то питање није ни за кога сем за Устав и парламент.

  

Паузирамо са аплицирањем, да не доживимо неуспех

  

Хоти је рекао да Приштина неће аплицирати за чланство у међународним
организацијама како не би доживела неуспех.

  

Он је, одговарајући на питања посланика у косовској скупштини, рекао да паузирање од
годину дана не значи да се паузира са радом, већ се припрема за те организација у
координацији са свим партнерима и САД како би се осигурао успех, преноси портал
Косово онлине.

  

"Само тако је било могуће повећати међународни субјективитет Косова и постићи успех
у добијању чланства у међународним организацијама. САД се налазе на врху списка
наших партнера, и они су подржали и спонзорисали чланство Косова", рекао је Хоти.

  

(Фонет)
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