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Дводневну посету Косову поводом десете годишњице од проглашења независности,
премијер Црне Горе Душко Марковић почео је састанком с премијером Косова Рамушом
Харадинајем. Поручио је да Црна Гора, као добар сусед и пријатељ, жели да дође до
споразума о граници.

  

  

Марковић је пред седиштем Владе Косова дочекан уз навише државне почасти уз
нагласак да је ово прва посета једног црногорског премијера Приштини од прогласења
независности.

  

Његова посета Приштини се оцењује веома важном, имајући у виду договор о
разграничењу Косова и Црне Горе, који Скупштина Косова због снажног противљења
опозиције није успела да усвоји.

  

Марковић је изјавио да је Црна Гора спремна да помогне Косову како би се питање
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разграничења решило, не прецизирајући тачно како и имајући у виду да је Црна Гора већ
неколико пута изјавила да је за њих ово завршено питање.

  

"Црна Гора жели да као добар сусед, као пријатељ, помогне да се то питање разреши,
да дођемо до споразума о државној граници. Ми не желимо да у овом тренутку
одређене разлике претворимо у наш проблем и у наша отворена питања. О томе смо
разговарали у најбољој намери, као прави пријатељи, и у наставку нашег дијалога, који
већ имамо, и који ћемо обезбедити, тражићемо најбоља решења, како бисмо  имали
ратификован споразум и како би Косово на тај начин добило нову велику прилику када
је у питање европска интеграција", рекао је Марковић.

  

Премијер Рамуш Харадинај је изразио оптимизам да ће Косово убрзо успети да усвоји
споразум о разграничењу у парламенту, што је круцијални услов Европске уније како би
Косово било особођено визног режима са зоном Шенген. Харадинај је изјавио да
поздравља одлуку Црне Горе да пошаље војну делегацију која це служити при мисији
КФОР-а.

  

Марковић ће сутра наставити посету Косову састанцима са председником Косова и
другим званичницима.
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