
Данас: Постоји могућност да у скорије време буде одржан састанак влада Србије, Албаније и Косова
среда, 13 септембар 2017 08:21

У Влади Србије наш лист јуче нису успео да добије одговор на питање да ли је познато
на којем ће се регионалном скупу српска премијерка Ана Брнабић први пут наћи у
друштву новог косовског премијера Рамуша Харадинаја.

  

Такође, одговор нисмо добили ни на питање да ли ће њено понашање на таквим
састанцима бити исто као опхођење према бившем председнику косовске владе Иси
Мустафи.

  

С друге стране, представници дипломатских извора незванично тврде да постоји
могућност да у скорије време буде одржан влада Србије, Албаније и Косова.

  

"Тај трилатерални састанак је већ најављиван, а имајући у виду пројекте инициране
Берлинским процесом, постоје индиције да ће се ускоро одржати, и то у Нишу. Београд,
Приштина и Тирана имаће користи од заједничких пројеката, попут изградње
ауто-путева и сличних иницијатива, тако да је реално очекивати те сусрете, наводе
саговорници Данаса.
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Подсетимо, последњих година током јесењих месеци, сусрети званичника Београда и
Тиране постали су део редовне агенде. Упркос најавама, косовски министри нису били у
делегацији албанског премијера Еди Раме приликом његове прошлогодишње посете
Србији. А долазак појединих косовских министара 2014. у Србију, објашњен је учешћем
на неформалном форуму у хотелу Метропол. Премијерка Ана Брнабић, од како је
преузела дужност, два пута се видела са досадашњим премијером Косова Исом
Мустафом - на скуповима у Трсту и у Драчу.

  

Председник Форума за етничке односе Душан Јањић каже за Данас поводом могућих
сусрета Брнабић-Харадинај да треба сачекати два-три месеца и видети како ће тећи
наредна фаза Бриселског дијалога, али да Бриселски споразум јасно дефинише
правила понашања на регионалним скуповима, што значи да ни убудуће неће бити
обележја државности.

  

- Будући да суд у Француској није доказао кривицу Рамуша Харадинаја, Београд би
требало да престане да се дволично понаша. Српска листа, која, као што знамо доноси
одлуке у договору са српским властима, део је коалиционе владе у којој је Харадинај
премијер, а с друге стране говори се о њему као о ратном злочинцу. Уместо таквог
понашања, боље би било да Брнабић и Харадинај у будућности седну за сто и покрену
теме које изазивају несугласице, као што је постојање тајних "црних листа" и оптужница,
које постоје на обе стране, како би се односи унапреди, истиче наш саговорник.

  

Јањић указује и да је за наредну фазу преговора добро што је и Харадинај у свом
експозеу најавио "интерни дијалог". "Баш као што је председник Србије Александар
Вучић најавио унутрашњи дијалог у Србији о решавању косовског питања, сада је то
учинио и Харадинај, дакле, и један и други су показали добру вољу да разговарају.
Видећемо шта ће бити од свега тога", закључује он.

  

Луначек: Харадинај и Вучић показали прагматизам

  

Известитељка за Косово Европског парламента Улрике Луначек је у јучерашњој изјави
достављеној медијима поздравила формирање нове косовске владе, указујући да је
потребно од првог дана радити на решавању кључних проблема, укључујући
превазилажење економске кризе и успостављање владавине права. Поводом
Бриселског дијалога, Луначек је казала да је позитиван сигнал то што је Српска листа
гласала за избор Харадинаја за премијера, оценивши да је то у складу са "прагматизмом
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за који се залаже и председник Србије".

  

  

(Данас)
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