
Дерек Шоле у Приштини:  Имам посебан однос према Косову. Коначни споразум Косова и Србије треба да буде заснован на међусобном признању. ЗСО треба хитно формирати, али по косовском Уставу и законима
среда, 11 јануар 2023 23:22

 Не постоје предуслови за састанак премијера Косова Аљбина Куртија и
председника Србије Александра Вучића, рекао је вечерас у Приштини високи
саветник америчког Стејт департмента Дерек Шоле. Он је у Приштини одржао
састанак са главним и одговорним уредницима једног броја медија на Косову на
којем је говорио о данашњим сусретима са председницом Косова Вјосом Османи,
премијером Аљбином Куртијем, представницима странака ДПК, ДСК, ААК и Српске
листе и састанке оценио плодотворним.

  

Како преносе приштински медији који су били на састанку, Шоле је рекао да види снажну
вољу владе Косова да „засуче рукаве“ у оквиру процеса дијалога, који, према његовим
речима, гарантује интеграцију Косова у евроатлантске структуре.

  

Поновио је да коначни споразум Косова и Србије у оквиру дијалога треба да буде
заснован „на међусобном признању“.
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Поновио је да коначни споразум Косова и Србије у оквиру дијалога треба да буде
заснован „на међусобном признању“.

    

„Желимо да прекинемо цикличну стагнацију. Не желимо да будемо у ситуацији
управљања кризом, као што се десило током божићног периода на северу. Косово треба
да се обавеже на споразум са Србијом, који у центру треба да има признање“, рекао је
Шоле.

  

Он је, између осталог, рекао да има посебан однос према Косову, јер је радио за сада
покојног дипломату Ричарда Холбрука.

  

„Дуга историја мојих личних односа са Косовом. Волимо мултиетничко, суверено и
демократско Косово“, рекао је Шоле.

  
  

Дуга је историја мојих личних односа са Косовом. Волимо мултиетничко, суверено и
демократско Косово

    

Казао је да је формирање Заједнице српских општина (ЗСО) хитна ствар, али да не
подржавају стварање Републике Српске на Косову, истичући да се у њеном формирању
„треба поштовати Устав и косовски закони“.

  

Специјални изасланик САД за Западни Балкан Габријел Ескобар је нагласио да је ЗСО
међународна обавеза и да ниједна страна не може да побегне од те обавезе.

  

Ескобар и Шоле су такође изјавили да су имали плодне састанке у Приштини и надају се
да би споразум Косова и Србије требало да буде постигнут ускоро.

  

(Бета)
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