
Аљбин Курти: ЕУ и САД планирају да се до марта следеће године постигне коначан споразум између Косова и Србије. Срби који су напустили институције да се пријаве на конкурсе за посао
среда, 30 новембар 2022 16:46

Премијер Косова Аљбин Курти је рекао пред посланицима Скупштине Косова да
Европска унија (ЕУ) и САД "планирају да се до марта следеће године постигне коначан
споразум између Косова и Србије".

  

Он је рекао и да саме ЕУ и САД „желе нову динамику “ и да је „реч је о предлогу ЕУ, али
нема договора без нас“.

  

  

Курти је наео да треба размотрити 33 до сада потписана споразума.

  

„Постоји предлог, као добра основа за дискусију, и наравно ту се помињу прошли
бриселски споразуми, али се помињу и као разматрање у предлогу од 18. августа који
сам дао за општи оквир за споразум. Не желим да поричем да су склопљена 33
споразума, али ја их нисам потписао, ми морамо да их испитамо, а терет доказивања је
на ономе ко жели те споразуме, а не на нама“, казао је он.
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Поновио је раније изнет став да Заједница српских општина (СЗО) није решење.

  

Срби који су напустили институције да се пријаве на конкурсе за посао

  

Косовски премијер Аљбин Курти изјавио је, говорећи о повратку Срба са севера у
институције које су раније напустили, да политичка оставка не може бити праћена
политичким позивима и да "они који желе те послове треба да се пријаве на
професионалан начин", пренео је портал Коссев.

  

  

Представници опозиције сазвали су седницу скупштине, како би се расправљало о
„хитним мерама Владе у вези са ситуацијом која је настала на Косову“, а лидер Алијансе
за будућност Косова Рамуш Харадинај још једном је представио Резолуцију о ситуацији
на Косову, након најновијих тензија због одлуке косовске владе о (пре)регистрацији
возила са српским таблицама градова на Косову.
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Он је затражио од косовске председнице, премијера и председника Скупштине да почну
разговоре са Србима о повратку у институције које су претходно напустили, као и
интензивну комуникацију између Владе и опозиције, преноси Коссев.

  

Курти је за скупштинском говорницом бранио свој приступ дијалогу са Београдом и
поручио опозицији да треба да „буду срећни што не зависе од Српске листе као
претходне владе“, јер би се у супротном, након активности у дијалогу, изгласало
неповерење.

  

(Коссев, Фонет, Н1)

  

  

  

 3 / 3


