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среда, 23 новембар 2022 16:07

Премијер Косова Аљбин Курти изјавио је да његово последње неслагање са високим
представником ЕУ Жозепом Борелом "није прво", и да је и раније било неслагања.

  

  

Он је на конференцији за новинаре после седнице Владе Косова рекао да је у
понедељак отишао у Брисел на договор са председником Србије Александром Вучићем,
који би предвиђао да се дијалог о нормализацији односа требало да се оконча пре марта
2023. године, како је писало у позиву ЕУ за састанак у понедељак.

  

„Нисам ја написао рок март 2023, Брисел је то написао у позиву. У позиву из Брисела
који је на крају требало да буде јавно објављен, постоји пасус где је речено да се
разговори завршавају у марту 2023. године“, рекао је Курти.

  

Казао је да је тражио да се договор постигне у фебруару, али су из ЕУ рекли да то није
могуће пре марта.
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„Тражио сам да то буде фебруар, што пре то боље. Рекли су не, нису предложили
фебруар, вец́ март. Рекао сам фебруар, они рекли март, међутим су све то оставили.
Шта да радим. Март није моја идеја, међутим и то нису ставили на дневни ред, није имало
смисла да су на дневном реду биле само таблице“, рекао је Курти.

  

Косовски премијер је додао да вец́ шест месеци о питању регистарских таблица
расправља тим потпредседника Владе Бесника Бислимија.

  

Оптужио је Борела да на конференцији за новинаре у понедељак није уопште споменуо
питање окончања споразума за март следеће године.

  

Курти је казао да се „одлично забавља у сусретима са њим“.

  

„Можда се не слажем са њим, али ово није новост. Ново је то што се он не слаже са
предлогом ЕУ. Није први пут да се не слаже са мном“, рекао је Курти.

  

(Бета, Н1) 
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