
Грег Делави: Дијалог Београда и Приштине донео позитивне помаке за Косово, не знам шта Вучић планира, али ми је драго када чујем да говори о “прихватању реалности”
субота, 12 август 2017 08:43

Амерички амбасадор на Косову Грег Делави рекао је да је дијалог Косова и Србије
донео позитивне помаке за Косово, док је, говорећи о тренутној блокади конституисања
институција Косова, казао да је време да грађани Косова пронађу решење, а не да
чекају да то за њих ураде странци.

  

  

Делави је истакао да је тренутно дошло до застоја дијалога између две земље и
охрабрио обе стране да наставе са тим процесом.

  

"Не знам шта тачно председник (Александар) Вучић има у виду, али ми је свакако драго
да чујем када говори о компромису и прихватању реалности. Наравно, да је за Косово и
Србију нормализација односа од суштинског значаја, да напредују ка европским
институцијама. Дијалог између Косова и Србије је донео позитивне помаке за Косово,
као на пример прикупљање царинске таксе на граничном прелазу на северу, интеграцију
полиције, итд", казао је Делави за приштинску телевизију КТВ.

  

Он је истакао и да се не може негирати да је у последње време процес застао.

  

Говорећи о блокади конституисања институција Косова, произашлих из превремених
парламентарних избора, амерички амбасадор је рекао да је дошло време да грађани
Косова пронађу решење, а не да чекају да то за њих ураде странци.
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"Мислим оно што треба да видимо је решење за Косово. Математика је неприкосновена.
Имате три групе, од којих свака има приближно једну трећина посланика. Јасно је да би
требало да буде неки компромис и да мора да постоји компромис који долази од стране
грађана Косова, а не компромис од странаца", изјавио Делави за КТВ.

  

На питање шта је неопходно урадити, с обзиром да коалиција окупљена око ДПК, која је
победила на изборима, нема парламентарну већину, он је рекао да политичари на
Косову треба да ставе интересе земље и грађана на прво место, а не личне и партијске.

  

(Бета)
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