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 ПРИШТИНА - Актуелни премијер Аљбин Курти уверен је да смена једног министра ДСК
није разлог за изгласавање неповерења његовој влади, а нису ни таксе, већ је то, тврди,
крчење пута за договор о размени територија за који је, како каже, уверен да већ
постоји.

  

"Уверен сам више него икад да постоји спреман договор", рекао је Курти обраћајући се у
парламенту, пренела је приштинска Коха.

  

Тврди да му је косовски председник Хашим Тачи заправо то и потврдио током
последњег сурета.

  

"Разговарли смо два сата, а знате шта ми је рекао: „Премијер укида таксе и одлази у
Белу кућу да се реши Србије… ' Дакле, није идеја да се влада обори због такси , већ да
се влада обра да отвори пут споразуму. Због оваквих понуда не сматрам се сардником у
том послу”, рекао је Курти.
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Kурти је рекао да се влада не руши због смене једног министра, осим, како је рекао, ако
то није био план.

  

"Није ме брига за ову владу и још мање за себе. Жао ми је људи. Јер овај захтев има за
циљ да грађани остану без владе за коју су глсали И то у најважнијој недељи борбе
против корона вируса, када је влада представила начин управљања пандемијом”, рекао
је Курти.

  

Рекао је и да је Тачи покушао да увођењем ванредног станаја сруши владу, а све зарад
споразума о размени територија, пренео је приштински Љајми.

  

Седница каснила сат времена

  

Са готово сат закашњења у Приштинни је данас почело ванредно заседање косовског
парламента са једном тачком дневног реда - изгласавање неповерења премијеру
Алљбину Куртију.

  

Председница парламента је саопштила да је у сали присутно 106 посланика.

  

Изгласавање неповерења актуелном косовском премијеру затражило је 44 посланика
ДСК, коалиционог партнера у власти и дела опозиције.

  

Курти је последњи стигао у зграду парламента, а међу присутнима су и посланици
Српске листе.

  

За изгласавање неповерења Куртију потребна проста већина од укупно 120 посланика
косовског парламента.
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Због корона вируса седница се одржава без присуства медија и гостију.

  

У парламенту је виђен и амбасадор САД Филип Коснет, који се уочи почетка седнице
састао са председницом Османи.

  

Амбасадор САД у згради парламента

  

За разлику од амбасадора Француске и Немачке у Приштини, који су јуче упутили
заједнички позив ДСК-у да одустане од захтева за изгласавање неповерења, Коснет је,
пише Експрес, подржао одржавање седнице и позвао институционалне лидере да
поштују косовски устав.

  

"Као што сам данас рекао премијеру Куртију, важно је да скупштина и све институције
поштују устав", рекао је јуче Коснет.

  

Амбасадори Француске и Немачке у Приштини јуче су тражили од ДСК да одустане од
захтева за рушење Куртијеве владе због кризе створене пандемијом корона вируса.

  

Мустафа: За ситуацију одговоран Курти, не ДСК

  

Председник ДСК, чланице владајуће коалиције Иса Мустафа поручио је данас
амбасадорима Француске и Немачке у Приштини да разуме њихову забринутост због
захтева те странке за игласавање неповерења Аљбину Куртију, који је, каже, одговоран
за новонасталу ситуацију.

  

Мустафа је на фејсбук профилу уочи почетка ванредне седнице парламента
амбасадорима Француске и Немачке поручио да је ДСК учинила све да убеди лидера
Покрета Самоопредељење у неке ствари, али без успеха, оценивши да је он "доследно
чинио једностране акције на штету ДСК".
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Он је рекао и да је ДСК свесна актуелне ситуације и пандемије корона вируса, али да је
за кризу владе одговоран Курти.

  

"Сарадња са Немачком и Француском, као и са другим земљама Европске уније од
суштинског је значаја за ДСК и Косово. Косово је увек уживало снажну подршку ових
земаља. Зато разумемо њихову забринутост због тренутне ситуације на Косову", навео
је Мустафа.

  

Харадинај:Курти намерно испоровоцирао пад владе

  

Опозициона Алијанса за будућност Косова (АБК) бившег премијера Рамуша Харадинаја
оптужила је актуелног премијера Аљбина Куртија да је намерно испоровоцирао пад
владе у тренутку пандемије корона вируса.

  

То је, између осталог, разлог због којег ће Алијанса данас гласати за опозив Куртија,
наводе из те странке.

  

Они оцењују и да је од почетка било јасно да ова влада неће бити стабилна, јер је "Курти
озбиљно угрозио односе са САД и најавио укидање такси", пренела је приштинска
Газета Експрес.

  

(Танјуг)
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