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БРИСЕЛ - Београд и Приштина требало би до почетка наредне седмице да обавесте
високу представницу ЕУ Кетрин Ештон да ли пристају на договор, након чега ће она
саставити извештај о напретку у дијалогу пресудан за одлуку о додељивању Србији
датума за почетак преговора, рекао је Танјугу европски дипломата који је желео да
остане анониман.

  

Према том извору, Ештонова, која ове недеље борави у Турској, а потом у Казахстану,
требало би потом да почне да припрема извештај за министарски састанак 22. априла.

  

"Улог је велики, мислимо да је договор још могуће постићи", рекао је извор Танјуга.

  

Портпаролка високе представнице Маја Коцијанчић рекла је Танјугу да су у овом
тренутку конкретни предлози решења на столу и да су се сада "и једна и друга страна"
вратиле у своје престонице да се консултују везано за те предлоге подесећајући да је
16. априла почетак недеље када треба финализирати извештај о напретку у дијалогу.

  

Коцијанчић није, међутим, конкретно одговорила на питање да ли ће можда још један,
барем и неформалан, састанак бити одржан пре 16. априла, али је поновила да је Ештон
рекла да не планира још једну преговарачку рунду.

  

Портпаролка високе представнице је казала и да ће Београд и Приштина у наредним
данима бити у контакту са Ештоновом и да ће јој пренети своје одлуке.
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"Не могу да спекулишем шта ће се тачно догодити, али јасно је да Ештонова мора да
направи извштај овог месеца. Ми бисмо желили да до договора дође, урадили смо све
што је могуће да би до њега дошло, сада је време да одлуке буду донете и на једној и на
другој страни, али мислим да смо доста јасно рекли шта можемо и шта морамо да
урадимо", рекла је Коцијанчић.

  

Коцијанчич је раније данас на конференцији за новинаре изјавила да су елементи за
постизање споразума између Београда и Приштине присутни, али да Ештон тек треба да
одлучи да ли ће сазвати још једну рунду дијалога.

  

"Елементи решења су ту, а шта ће бити даље видећемо након консултација", додала је
она.

  

Коцијанчич је избегла да даље појасни саопштење које је Ештон издала касно синоћ,
након дванаесточасоовне рунде дијалога између представника Београда и Приштине,
која је завршен без постигнутог договора. Ештон је синоћ констатовала да је јаз између
две стране "врло узак, али веома дубок", као и да је синоћна рунда била "последњи
формалан састанак" под њеним посредништвом. Ештон је у саопштењу рекла да очекује
да је учесници у дијалогу након консултација "обавесте шта су одлучили".

  

(Танјуг)
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