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Специјални изасланик САД за Западни Балкан Габријел Ескобар је, уочи сутрашњег
састанка косовског премијера Аљбина Куртија и председника Србије Александра
Вучића, изјавио да се нада споразуму који ће сачувати суверенитет и независност
Косова и спречити насиље, преноси Репортери.

  

  

Такође је нагласио да би Споразум о Заједници српских општина требало да буде
спроведен у складу са Уставом Косова.

  

Ескобар је истакао и да Европска унија има подршку Вашингтона у посредовању у
дијалога Београда и Приштине.

  

“Не желим да прејудицирам, ми тражимо решење и регионалну стабилност. Што се тиче
Заједнице српских општина, потписани споразум мора бити спроведен у складу са
Уставом Косова”, рекао је Ескобар новинарима у Бриселу.
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Он је додао да се нада да ће сутра обе стране постићи договор.

  

"Желимо да сутра имамо продуктивне разговоре и надамо се да ће обе стране постићи
договор, који ће сачувати суверенитет и независност Косова и спречити насиље. Тако да
се надамо добрим разговорима", рекао је Ескобар за Канал 10 по доласку у Брисел.

  

Лајчак о састанку Куртија и Вучића: Очекујем договор, али не коначни, то би било наивно

  

Специјални представник ЕУ за дијалог Београда и Приштине Мирослав Лајчак изјавио је
да од сутрашњег састанка са премијером Косова Аљбином Куртијем и председником
Србије Александром Вучићем очекује договор, али не и коначни, преноси Репортери.

  

"Састао сам се са Куртијем и Вучићем одвојено, да разговарамо о агенди и да их
припремимо за сутрашњи састанак. Очекујемо договор сутра, не коначан наравно, било
би јако наивно томе се надати", рекао је Лајчак новинарима у Бриселу.

  

Лајчак је навео да ће се разговарати о томе како постићи будући споразум и како
постићи нормализацију односа између Косова и Србије.

  

На питање да ли ће од Куртија бити затражено да одложи одлуку о регистарским
таблицама, Лајчка се насмејао и одговорио новинару да "поставља много питања".

  

Курти и Вучић ће се састати сутра у Бриселу у 10.30 часова, а на састанку ће бити и
шеф дипломатије ЕУ Ђузеп Борељ и изасланик ЕУ за дијалог Београда и Приштине
Мирослав Лајчак.

  

Стејт департмент је потврдио да је специјални изасланик САД за Западни Балкан
Габријел Ескобар отпутовао у Брисел "да подржи састанак на високом нивоу 18. августа
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уз посредовање ЕУ".

  

(Спутњик)
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