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Амбасадор САД у Србији Кристофер Хил изјавио је да је имао веома добар разговор са
председником Александром Вучићем о разговорима Београда и Приштине који су у
понедељак одржани у Бриселу. Хил је похвалио Вучићев "конструктиван ангажман",
изразивши наду да ће се пронаћи решење за проблем регистарских таблица на Косову.

  

  

„Имао сам веома добар разговор са председником Вучићем о бриселском процесу (…)
Подстакао сам председника Вучића да настави свој консруктиван ангажман у процесу, у
нади да ћемо наћи решење. На крају ће бити потребно да се укључе обе стране, али
конструктиван приступ је исправан. Имам пуно поверење када искусни људи попут
високог предсатвника (ЕУ Жозепа) Борела и Мирослава Лајчака раде на том питању, да
се може доћи до решења“, изјавио је Хил новинарима испред Палате Србија, након
сусрета са председником Србије.

  

Подвукао је да САД веома цене посао који ЕУ обавља у дијалогу Београда и Приштине,
и да је лично импресиониран што је човек са реномем и статусом Жозепа Борела јуче
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био осам сати ангажован на важним детаљима око договора о регистарским таблицама.

  

„Милсим да ЕУ ради одличан посао. Не можемо дозволити да проблеми попут таблица
стану на пут важнијим темама, целокупног приступа кључним разликама“, поручио је.

  

Косовски премијер Аљбин Курти прихватио је ноћас молбу америчког амбасадора на
Косову да одлуку о новчаном кажњавању власника возила са српским регистарским
таблицама одложи за 48 сати , али амбасадор Хил сматра да то није довољно.

  

„Мислим да је ЕУ јасно ставила до знања да је потребно више од 48 сати, да би
волела да још 363 дана дода на то. Потпуно смо (САД) синхронизовани са Унијом“,
казао је он.

  

Хил је додао и да јучерашње разговоре у Бриселу не би оценио као „пропале“, те да су
потребни додатни разговори и да обе стране буду флексибилне како би се дошло до
решења.

  

У Бриселу јуче није било договора Београда и Приштине о регистарским таблицама.
Председник Србије прихватио је предлог ЕУ за решење проблема, али премијер Косова
није, рекао је шеф европске дипломатије Жозеп Борел.

  

Александар Вучић: Обавестио сам Хила о разговорима, забринут сам за Србе на
КиМ

  

Председник Србије Александар Вучић састао се са амбасадором САД Кристофером
Хилом, којег је обавестио о последњој рунди разговора у Бриселу и поделио забринутост
за безбедност Срба на Косову и Метохији у светлу најновијег развоја догадаја.

  

"Захвалио сам САД на ангажовању у смиривању тензија и спречавању даљих
ескалација и истакао да Србија остаје искрено посвећена дијалогу и решавању свих
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отворених питања мирним путем и у доброј вери, како би се очували тешко стечени мир
и стабилност целог региона", написао је Вучић на инстаграм профилу "Будућностсрбије".

  

После састанка са председником Србије, Хил је рекао да Вашингтон наставља да
подржава ЕУ у напорима да се постигну решења на Косову и Метохији.

  

(Н1, РТС) 
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