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 Петер Бајер, посланик немачког Бундестага рекао је да су се разговори са српским
званичницима вртели и око могуће размене територија између Косова и Србије.

  “И председник и министри добро знају какав је мој став и став Немачке. Ми смо
против размене територија“, каже Бајер, чији став, које је изнео и крајем прошле
године приликом једне од посета, јесте да чланства Србије у Европској унији неће
бити без признања Косова, преноси КоССев.   

  

У контексту те изјаве, медији се питају ако је Европска унија искрена у намери да прими
Србију у Европску унију, а за то је услов признање Косова, зашто је прво не приме, па
онда траже признање, јер Србија није у позицији да диктира услове и то избегне.

  

„Мапа пута је јасна, два играча, Србија и Косово, треба да раде на правно
обавезујућем споразуму. Причали смо о процесу признавања. Наравно да мислимо
да би било боље да пре чланства Србије у ЕУ дође до пуног признавања Косова,
али знамо да је то компликовано и готово немогуће у овом тренутку. Има везе и с
променом Устава, што није једноставна ствар, али тај концепт и предлог није нов. То
је концепт који смо својевремено имали између две Немачке, а то се завршило
поновним уједињењем две Немачке, што у случају Косова и Србије није наша жеља",
наводи он.
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Осврућући се на модел две немачке он додаје и да је о томе причао са председником
Србије.

  

"ДДР и СР Немачка су коегзистирале у међународним односима, нисмо се
блокирали у међународним организацијама, али се нисмо међусобно признали. Та
врста коегзистенције би била изводљива између Србије и Косова и о томе сам
причао са председником Србије и то је идеја о којој и даље вреди размишљати.
Како ће се то постићи, не знам, можда би било лакше кад би Европска комисија
имала конструктивнију улогу у свему томе", рекао је он.

  

(КоССев)
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