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Специјални изасланик Европске уније за дијалог Косова и Србије Мирослав Лајчак рекао
је да би рано пролеће 2023. године могло да буде рок за постизање споразума између
Косова и Србије. Он је за приштинску ТВ РТВ 21 рекао да је предлог коначног решења
европски предлог уз ангажовање и снажну подршку Немачке и Француске.

  

  

Лајчак је рекао да је циљ да се потпуна нормализација односа између Косова и Србије
постигне до почетка 2024. године, а оно што се не уради до овог периода, рекао је,
можда уопште неће бити учињено.

  

Лајчак је оценио како обе стране понављају да разумеју колико је дијалог важан за њих
и да желе напредак у нормализацији односа.

  

„Обе стране признају да тренутна ситуација одузима много времена и енергије. Али
наравно, да бисте могли да се фокусирате на нормализацију односа, не можете се
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суочити са кризом на терену. Нажалост, питање регистарских таблица и докумената
одузело нам је много времена и енергије последњих месеци“, казао је он.

  

Подвукао је да је поносан на одличну сарадњу коју има са САД.

  

„Искрено, не може бити боље. И кажем да сваки пут имамо изузетно добру сарадњу.
Радимо раме уз раме, веома блиско на дневној бази, обавештавајући једни друге о свему,
дељењем информација и јасног договора да ЕУ предводи овај процес и да Сједињене
Државе користе своју моћ и ауторитет да подрже наше вођство“, казао је он.

  

За сада је питање регистарских таблица затворено. То је договорено, ми смо се
позабавили и решили, у оквиру разговора о нормализацији односа, казао је Лајчак и
додао да ће наравно, ово питања бити обрађено заједно са многим другим питањима
која ће бити обрађена у оквиру дискусија о нормализацији.

  

Не можемо да желимо нормализацију више од Косова и Србије

  

Упитан шта ће се догодити ако се не постигне споразум Љачак је рекао да су они ту да
помогну, да посредују, али „ми, говорим у име Европске уније, али верујем и у име САД,
не можемо да желимо нормализацију више од Косова и Србије, па ако се стране не
договоре онда да нема нормализације, а самим тим ни напретка на европском путу“.

  

„Дајмо све од себе да искористимо преостало време, искористимо овај јединствен и
веома повољан тренутак, сви елементи су доступни, имамо пуну подршку и ЕУ и САД,
ова ситуација би требало да се заврши пре 2024, јер тада ЕУ има европске изборе и САД
такође, тако да неће имати времена и могућности да се фокусирају на дијалог
Косово-Србија. Шта ће бити после избора, поготово америчких, тешко је предвидети, па
кажем да оно што се не уради до почетка 2024. године можда уопште неће бити
урађено. Зато искористимо ову прилику и сву подршку међународне заједнице и
постигнемо колико можемо за потпуну нормализацију односа“, казао је Лајчак.

  

Окончали смо мале споразуме, сада у фокусу широки план
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Лајчак је дао интервјуу и за приштинску ТВ Канал10 у ком је рекао да су последњим
споразумом од 23. новембра окончани мали споразуми и да ће се стране фокусирати на
шири план.

  

Истакао је да је уз недавно створене тензије било немогуће да се странке фокусирају на
нормализацију односа.

  

„Прво, последњих пет месеци радимо са роковима, увек смо суочени са роком који
ризикује да има озбиљне последице по стабилност и безбедност на терену. Једном смо
имали 1. август, па 1. септембар, 1. новембар и 21. новембар. Тако да смо потрошили
много времена и енергије да се побринемо да одржимо мир на терену, посебно на
северу Косова. И наравно, било је немогуће фокусирати се на друга питања, посебно на
најважније питање, а то је нормализација односа“, рекао је Лајчак.

  

Према његовим речима најновијим споразумом од 23. новембра избегава се даља
ескалација тензија.

  

Он је рекао да ће француско-немачки предлог бити главни фокус на предстојећим
састанцима у Бриселу.

  

„Хитно ћемо се фокусирати на нормализацију односа на основу предлога који сам у
септембру изнео премијеру Куртију и председнику Вучићу уз снажну подршку
представника Немачке и Француске. Дакле, ово је веома важан споразум“, додао је
Лајчак.

  

(Бета)
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