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Председник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп огласио се на свом Твитер
налогу поводом потписивања писма о намерама Косова и Србије са немачком
авиокомпанијом „Луфтханза“ о успостављању директног лета између Београда и
Приштине.

  

  

„Сви су говорили да се то не може остварити. Међутим, први пут у последњих
двадесет пет година, биће успостављени директни летови између Србије и Косова.
Још једна победа – захваљујући амбасадорима Роберту О’Брајену и Ричарду
Гренелу", написао је Трамп на Твитеру.

  
  

Everyone said it couldn’t be done. But for the first time in a generation, there will be direct flights
between Serbia and Kosovo. Another win. Thanks to @WHNSC  Ambassador Robert O’Brien
and Ambassador @RichardG
renell ! pic.
twitter.com/0qSLryG96B
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  — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 21, 2020    

Треба да имамо у виду да ће се Београд и Приштина вратити за преговарачки сто – када
Косово буде изабрало владу: Данијел Сервер

  

Србија и Косово потписали су у понедељак у Берлину писмо о намерама са немачком
авиокомпанијом “Луфтханза” о успостављању авионске линије између Београда и
Приштине. Није, међутим, познато када би та авиолинија могла и званично да заживи.
Ваздушна линија између два града у прекиду је двадесет једну годину.

  
  

Кад оно, међутим Саветник Роберт О' Брајан и специјални изасланик Гренел на
потписивању једног "необавезујућег" писма о намерама?! НАТО честита. Трамп се хвали.
Можда ово и није баш тако неважно и на дугом штапу, као што хоће да нас убеди Марко
Ђурић https://t.co/v4NBo3zBVe

  — Ђорђе Вукадиновић (@djordjenspm) January 21, 2020    

Документ су, у згради америчке амбасаде, парафирали Милун Тривунац, државни
секретар у Министарству економије Србије и Есет Бериша, директор Ауторитета
цивилног ваздухопловства Косова (АВЦК), објавила је агенција Асошијетед прес.
Потписивању су присуствовали Роберт О’Брајен, саветник америчког председника
Доналда Трампа за националну безбедност и Ричард Гренел, специјални изасланик
Беле куће за Србију и Косово.
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  "Ово је важан корак, који ће омогућити лакши и бржи проток људи и роба унутарЗападног Балкана", навео је Јенс Столтенберг у изјави за медије објављеној на сајтуНАТО  Односи Србије и Косова су нарушени након рата који су две стране водиле у периоду1998. – 1999. Косово, које је 2008. године прогласило независност, Србија и даље сматрасвојом територијом. Независност бивше српске покрајине признало је око стотинудржава чланица Уједињених нација – укључујући и Сједињене Државе.  (Глас Америке, НСПМ)  Видети још:  У амбасади САД у Берлину, у присуству Ричарда Гренела и РобертаО'Брајена, Београд и Приштина са авикомпанијом Луфтханза потписали споразумкоји би требало да омогући обнову авио линије Београд-Приштина; Столтенбергпоздравио споразум  
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