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Приштина – „Косовски министар спољних послова“ Енвер Хоџај изјавио да Срби на
Косову могу да реше свој положај само у оквиру Ахтисаријевог плана.

  

Он је позвао ЕУ да изврши притисак на Београд да спроводи оно што је договорено.

  

Хоџај сматра да Срби на северу Косова свој положај могу да реше само у склопу плана
Мартија Ахтисарија. "Не може у некој земљи да постоји заједница чија већина живи на
југу, а део који живи на северу да има бољи положај", каже он.

  

"Ко год предлаже други план налази се међу онима који нису прочитали Ахтисаријев
план. Они не знају да Ахтисаријев план нуди српској заједници највећа мањинска права
која нека заједница може да има у Европи", изјавио је Хоџај порталу "СЕТимес" и додао
да то није случај са другим мањинама у Европи.

  

Говорећи о преговорима Приштине и Косова он је изјавио да је "наш приступ као
озбиљне државе да смо спремни да наставимо дијалог, али мислимо да процес не може
да донесе резултате".

  

"Другим речима, не могу да се одржавају састанци ако Србија није спремна да спроводи
споразуме око којих смо се договорили 2. јула ове године. Време је да се ЕУ уозбиљи и
изврши притисак на Београд како би Србија спровела те споразуме, који су у европском
духу и који се односе на слободно кретање људи и слободно кретање капитала", изјавио
је министар Хоџај.
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Коментаришући односе Приштине и ЕУ он је истакао да Косово ове године очекује да
добије смернице од ЕУ о низу стандарда који треба да се испуне како би грађани
наредних година могли да се крећу слободно, без виза.

  

"Такође очекујемо да Европска комисија снажно подржи Косово у добијању права за
уговорне односе између косовских и одређених институција ЕУ. Трговински споразум је
један део тога, али постоје и други споразуми", истакао је он.

  

(Танјуг)
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