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петак, 10 јул 2020 21:01

"Нормализација односа између Косова и Србије незаменљива је за безбедност и
стабилност региона и од великог је значаја за перспективу приступања две земље у ЕУ",
поручили су у заједничком саопштењу француски председник Емануел Макрон и
немачка канцеларка Ангела Меркел после одржаног самита Београд-Приштина.
Нормализација односа подразумева потписивање "коначног правног обавезујућег
споразума" и "мере изградње поверења" две стране, преноси Коссев.

  

  

После одвојених оглашавања српског председника и косовског премијера, и
покровитељи данашњег догађаја, као трећа страна дали су свој коментар, преноси
Коссев.

  

Подсећајући да је дијалог прекинут у новембру 2018, у саопштењу за јавност које
преносе амбасаде ових држава, наводи се да су се Вучић Хоти сложили да наставе
дијалог под покровитељством ЕУ, а са циљем "нормализације односа Србије и Косова, уз
постизање коначног правно-обавезујућег споразума".
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Своју сарадњу Вучић и Хоти "продубиће" преко "многих области које су предложене у
Берлинском процесу", уз "једнако важне мере изградње поверења између две стране".

  

Макрон и Меркел охрабрују Вучића и Хотија да у "следећим месецима постигну
суштински напредак", а француски председник и немачка канцеларка "остаће
ангажовани по овом питању", а уз подршку ЕУ.

  

"Биће спремни да организују нови самит у каснијој фази преговора уколико буде био
потребан", наводи се у заједничком саопштењу две водеће европске земље.

  

Нова рунда дијалога одложена за четвртак, Вучић - немогући захтеви Приштине

  

Нова рунда дијалога Београда и Приштине, која је требало да буде одржана у недељу у
Бриселу, одложена је за четвртак, каже председник Србије Александар Вучић. Он је
данас, заједно са косовским премијером Авдулахом Хотијем, учествовао на видео самиту
у Паризу, који су организовали немачка канцеларка Ангела Меркел и председник
Француске Емануел Макрон. Делегација Србије се, како каже председник, враћа у
земљу, а уместо вечере са званичницима Евроспке уније учествоваће на видео
конференцији која ће бити одржана у недељу.

  

Готово две године исчекивани дијалог одложен је још за који дан. Разговори у Паризу
били су тешки а захтеви Приштине максималистички каже председник Вучић. 
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  Према његовом мишљењу реч је о списку лепих жеља.  "Под један очување територијалног интегритета Косова, под два очување устава иуставне организације Косова, под три трајно узајамно признавање, а не модел двеНемачке, под четири чланство Приштине у УН. Затим да друге земље Европске унијепризнају Косово, а онда ће да се баве и питањем несталих и ратне штете. Ја сам рекаоако је ово смисао свега о чему они желе да разговарају све потпуно бесмислено", рекаоје председник Србије Александар Вучић.  Косовски премијер Авдулах Хоти каже да је спреман за дијалог и пређашњем спискудодаје...  "Чланство у другим међународним организацијама и јасно отварање европскеперспективе за Косово наш су циљ упоредо са овим процесом. Током дијалога, Србијаније показала праве намере за нормализацију односа између две земље", навео је Хоти.  Из Европске уније кажу да чекају званично објављивање закључака видео самита уПаризу и да ће се тек тада огласити о даљем наставку дијалога две стране. Циљ је,кажу, нормализација односа између Косова и Србије.  "Признање је на крају суверена одлука обе државе. Не бих говорио или спекулисао обило којој врсти гаранција, зато што дијалог прво треба да буде настављен и када једномбуде настављен а појединачне теме буду на столу, корак по корак ће решења и одговорибити много јаснији и можда доћи сами од себе", рекао је портпарол ЕУ Петер Стано.  Данашњем самиту су, поред Вучића и Хотија, присуствовали француски председникЕмануел Макрон, немачка канцеларка Ангела Меркел, представник ЕУ Жозеп Борељ испецијални изасланик за Западни Балкан Мирослав Лајчак.  Следећи термин за састанак је 16. јул, који је забележен као први састанак у Бриселу иорганизују га Жозеп Борељ и Мирослав Лајчак.  На данашњем видео самиту поред ове четворке, учествовали су и високи представникЕвропске уније за спољне послове и безбедност и потпредседник Европске комисије,Жозеп Борељ, као и специјални представник Европске уније за дијалог Београда иПриштине, Мирослав Лајчак.  (Н1)   
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