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„Тражио сам да Албанија не седи скрштених руку у овом процесу, већ да буде саставни
део нашег циља. Наш циљ је дијалог са Србијом. Албанија да буде присутна. Ако могу ЕУ
и САД, зашто не Албанија?!“ – рекао је министар спољних послова Косова, Беџет
Пацоли. Он се данас састао са министром спољних послова Албаније, Дитмиром
Бушатијем, са којим је разговарао о дијалогу Београда и Приштине.

  

„Ја сам тражио од албанске стране да не стоји скрштених руку, да нам помогне. Албанија
може много да допринесе,“ рекао је такође Пацоли.

  

  

Двојица саговорника разговарала су и о визној либерализацији.

  

„Ове године ми чинимо напоре да Косово достигне свој циљ слободног кретања, и у том
смислу, ми тражимо подршку и од Албаније,“ рекао је даље Пацоли, после састанка са
Бушатијем.
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Он је додао да ће са Бушатијем отпутовати у Њујорк, где ће да одрже заједничке
састанке о либерализацији виза.

  

Бушати је изјавио да ће Албанија да пружи подршку у том процесу.

  

„Сигуран сам да ће се овај изазов превазићи и да ће Косово да буде укључено на белу
шенгенску листу. Сада више нема изговора да се не заврши овај процес,“ рекао је он.

  

Пацоли и Бушати су такође разговарали и о продубљивању сарадње, посебно у области
економије.

  

Бушати се такође састао са косовским премијером, Рамушем Харадинајем и
председником косовске скупштине, Кадријем Весељијем.

  

Весељи је оценио да ће по завршетку процеса дијалог Косово да добије место у УН „у
границама са којима је прогласила независност и међународно призната“.

  

Харадинај је затражио подршку Албаније на путу европских интеграција, учлањењу
Косова у Интерпол и у друге међународне организације.

  

Рама: Не могу ја да говорим у име Косова, aли Албанија има обавезу да снажно
подржи Косово

  

Премијер Албаније Еди Рама је синоћ рекао да он не може да говори у име Косова, али
да ће увек говорити за Косово.
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Он је, гостујући на албанској телевизији Top Channel о најновијој ситуацији око Косова,
односно о могућем разграничњу рекао да “Албанија има обавезу да снажно подржи
Косово ” али и да “чека да види оно о чему косовски представници размишљају и шта су
спремни да ураде”.

  

”Ја не могу да изиграм тутора на Косову. Морамо направити унутрашњу стратешку
дискусију, а то треба да ураде они који воде Косово”, рекао је Рама и додао како “не
види да то они раде”.

  

“Албанци морају да разговарају као група мушкараца, а не само да чекају и гледају на
телевизији како би се сукобили. Ми смо изгубили јер нисмо знали како да направимо
историју”, рекао је Рама.

  

“Првенствено је да Косово, држава и власти на Косову елаборирају платформу за
дијалог и ја сам последњи међу Албанцима који треба да говори и даје коментаре. Јер,
једна страна на Косову расправља о једној идеји, а не о платформи. Ја се осећам
обавезним да до краја поштујем Косово и његове власти. Био сам јасан када сам рекао
да сам говорио и да ћу говорити кад год је то потребно за Косово и нисам ни говорио
нити ћу говорити у име Косова. Није здраво да сада правим коментаре . Потребно нам је
много више од дебате “, рекао је Рама.

  

( КосСев  – Југ Прес )
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https://kossev.info/pacoli-albanja-da-ucestvuje-u-dijalogu-sa-srbijom/
https://jugpress.com/rama-ne-mogu-ja-da-govorim-u-ime-kosova/

