
Габријел Ескобар: Повлачење Срба из косовских институција бескорисно. Косово да испуни захтеве око таблица и формирања ЗСО
четвртак, 10 новембар 2022 22:02

 Амерички изасланик за Западни Балкан Габријел Ескобар изјавио је да Косово мора да
испуни захтеве западних држава по питању регистарских таблица и формирања
Заједнице српских општина (ЗСО).

  

Ескобар је за програм Гласа Америке на албанском језику оценио да је повлачење Срба
из косовских институција „бескорисно“ али и да је то створило „прилично опасну“
ситуацију на северу Косова.

  

  

„Били смо веома јасни и отворени у погледу онога што очекујемо од обе стране. Од
Косова смо тражили период од годину дана за спровођење кампање јавног
обавештавања и да припремимо угрожену заједницу да буде спремна да промени
регистарске таблице аутомобила“, навео је Ескобар.

  

Позвао је косовске власти да на дневни ред ставе питање ЗСО.
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„Са наше тачке гледишта и становишта партнера Квинте, ово је захтев и ми ћемо остати
чврсти“, казао је Ескобар.

  

Говорећи о српској страни, амерички званичник је оценио да сваки протест треба да
буде миран.

  

„Повлачење Срба из косовских институција није корисно. Позивам стране да буду
спремне да одмах испуне ова питања“, додао је Ескобар.

  

Он је казао да су САД биле „веома јасне“ током преговарачког процеса о томе каква су
очекивања од стране Косова.

  

„Такође смо били врло јасни са српском страном да се слажемо да питање Заједнице
општина са српском вец́ином буде на дневном реду. Разговарао сам са широким
спектром гласова унутар Косова који ово подржавају и који су вољни да помогну Косову
да испуни своје међународне обавезе по овом питању“, рекао је изасланик.

  

Ескобар је одбацио оцену премијера Косова Аљбина Куртија да Србија „покушава да
прикрије одбијање француско-немачке иницијативе за споразум две земље“
покушавајући да дестабилизује ситуацију на северу Косова.

  

„Мислим да је реакција у ономе што се дешава на терену. Што се тиче
француско-немачког предлога, још је рано да одмеравамо одговоре. Ова ситуација, ова
криза се мора третирати онаква каква јесте. Постоје тензије које се повећавају због
недостатка комуникације, недостатка координације и недостатка воље да се учествује и
у потпуности укључи у дијалог“, рекао је Ескобар.

  

(Бета)
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