
Метју Палмер: Црна Гора има право да успостави параметре ко може да улази у земљу, али треба да размотри како ће то утицати на туристичку сезону јер српски туристи играју важну улогу у црногорској економији
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Најважнија порука је да Србија и Црна Гора треба да разговарају, владе треба да
комуницирају и треба да постоје отворени канали комуникације, рекао је заменик
помоћника америчког државног секретара и специјални представник Стејт департмента
за Западни Балкан Метју Палмер поводом одлуке Подгорице да се Србија не нађе на
листи земаља чији грађани могу да уђу у Црну Гору и реакције Београда.

  

  

Палмер је за Глас Америке рекао да Црна Гора има право да успостави параметре за то
ко може да уђе у земљу и постоји епидемиолошка компонента у процесу доношења те
одлуке, али додаје да треба и "пажљиво да размотре како би то могло да утиче на
односе са важним суседом, како ће утицати на летњу туристицку сезону с обзиром на
важну улогу српских туриста у црногорској економији".

  

- Значи, има простора за разговор, који треба да буде отворен, транспарентан, да се
води мирно и који идентификује пут напред, који је у корист свих. Србија и Црна Гора ће
вечно бити суседи и треба да нађу начин да решавају та питања у партнерском односу -
закључио је Палмер.

  

"Питање формирања владе на Косову да се реши што пре"

  

Палмер каже да у предлогу Француске и Немачке о обнављању дијалога Београда и
Приштине нема ништа што је изненађење.
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Тачи одбија да учествује у дијалогу под Лајчаком, Борељ му одговорио: Нема решења за
Београд и Приштину без Европске уније

  

Он је за Глас Америке, упитан да ли је тај предлог координисан са САД, рекао да стално
разговарају о томе.

  

- Нема ништа у том предлогу што је изненађење. Искрено речено, ко год да на сто стави
нешто конструктивно - добро је урадио. Волели бисмо да видимо да се питање
формирања владе на Косову реши што пре, да се изаберу легитимни представници који
ће представљати Косово у међународној заједници и дијалогу. И да видимо можемо ли
Србију и Косово да приближимо споразуму о нормализацији - истакао је Палмер.

  

(Танјуг)
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