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 Вршилац дужности заменика помоћника државног секретара Метју Палмер изјавио је
да САД очекују да Београд и Приштина упркос проблемима наставе дијалог.

  

  Он је истакао и да се САД надају нормализацији односа до краја године.  

Палмер је за Глас Америке изјавио да Америка не врши "посебан притисак на Београд" у
смеру нормализације односа, односно да га врши на све учеснике преговарачког
процеса.

  

Истовремено, он је изразио наду да ће две стране превазићи тензије настале после
протеривања директора Канцеларије Владе Србије за КиМ Марка Ђурића са Косова.

  

"Ово је био тежак период у односима Србије и Косова и у процесу дијалога о
нормализацији односа Београда и Приштине. Мислим да је важно да се две стране врате
за преговарачки сто у дијалогу што је пре могуће, покушају да ставе догађаје од пре три
недеље иза себе и гледају напред, да покушају да пронађу начин да остваре напредак у
договореним циљевима. Када је реч о временском оквиру, да ли мислим да
нормализацију треба остварити до краја године - било би сјајно, мислим да постоји
прилика за значајан напредак у дијалогу до краја 2018. ако се обе стране посвећено
врате процесу", рекао је Палмер.

  

Он је изразио наду да ће две стране моћи да остваре напредак, али да САД не
постављају крајњи датум до кога две стране морају да пронађу решење.
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Упитан да ли је он "својом посетом вршио притисак на председника Србије Александра
Вучића да ради на нормализацији односа", Палмер је рекао да је његова посета била
део посете Балкану.

  

"Ја сам такође посетио Сарајево и Приштину, посете се нису односиле само на Београд.
Ако је реч о томе да ли вршимо притисак на председника Вучића, вршимо притисак на
све укључене стране да се поново посвете дијалогу и крену напред ка остварењу
договорених циљева. Важно је да се обе стране посвете процесу, ураде оно за шта су
одговорне да би се напредовало ка успешном решењу", рекао је Палмер.

  

Говорећи о томе да ли Косово може у скорије време да добије столицу у УН, Палмер је
казао да је то циљ САД.

  

"Немамо временски рок везан за то, чланство у УН је компликовани процес, треба
времена да се оствари, али интеграција Косова у међународни систем се наставља,
надам се да ће се убрзати и надам се да ће Косово у блиској будућности бити чланица
УН, али још једном - немамо неки зацртани жељени датум у том смислу, осим - што је пре
могуће", рекао је он.

  

(Танјуг)
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