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 Изасланик Европске уније за дијалог Београда и Приштине Мирослав Лајчак изјавио је
данас у Приштини, после разговора са в.д. председника Косова Вјосом Османи, да ће
дијалог бити настављен након формирања нове владе и скупштине Косова, истакавши
да је дијалог одговорност свих.

  „Европска унија и САД подржавају наставак дијалога о питањима која су важна за
сваког грађанина Косова, у овом контексту сам дуго разговарао са господином Куртијем
и госпођом Османи. Дијалог ће се наставити, створићемо неке интерне процедуре“,
рекао је Лајчак, пренео је РТС.   

Лајчак је позвао све у Приштини на политичко јединство, додајући да „дијалог није
одговорност једне стране или политичке странке, већ свих партија“.

  

Рекао је и да очекује да ће дијалог бити окончан током мандата Аљбина Куртија као
премијера, и Вјосе Османи као председнице Косова.

  

Лајчак је рекао да су Европска унија и Сједињене Америчке Државе у партнерству, као
и да је доласком председника Џозефа Бајдена тај однос још ближи и да имају исти циљ
за западни Балкан.
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Казао је да подржава изборни програм Куртија и Османи за отварање нових радних
места и борбу против криминала и корупције, али је рекао да дијалог такође има важну
улогу.

  

„Четврта порука је да се државе чланице ЕУ и САД радују наставку дијалога, који
укључује важна питања за сваког грађанина. Због тога сам имао разговоре са Куртијем
и Османи да видим где смо у дијалогу. Закључак са ових састанака је да ц́е дијалог бити
настављен, постоје интерне процедуре, али ц́е се наставити“, рекао је он.

  

Високи званичник ЕУ је рекао да дијалог није одговорност само једне политичке
странке, већ свих на Косову.

  

„Наставићу свој програм са политичким странкама и затражићу од њих подршку за
процес дијалога“, рекао је.

  

Медији су Лајчака питали о мапи у његовом кабинету у којој је Косово део Србије на шта
је одговорио да је та тема разјашњена и да је то званична мапа ЕУ.

  

„По питању мапе, верујем да сам до сада појаснио, званичник ЕУ може да користи само
званичне мапе, ово је званична мапа коју су нам дали. Било би врло непрофесионално да
сам ставио друге мапе“, рекао је Лајчак.

  

Вјоса Османи је изјавила је да је Лајчаку пренела да треба преиспитати досадашњи део
тог процеса, како би Приштина била спремна за наставак разговора, поштујући своје
интересе, истакавши да процес дијалога треба да резултира реципрочним признањем, у
актелним границама Косова.

  

„Морамо да будемо сигурни да се поштује мандат који добијамо од парламента, црвене
линије које поставља парламент. Није дозвољено преговарати о границама Косова. О
статусу Косова нема шта да се преговара, очекујемо да се то заврши признањем“, казала
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је Вјоса Османи.

  

Лајчак борави у Приштини од јуче поподне. Састао се са Аљбином Куртијем, америчким
амбасадором, командантом Кфора, а данас ће разговарати и са страначким
представницима. Сутра путује у Београд.

  

(Агенције)
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