
Метју Палмер: Уколико буде постигнут, није ме брига где ће бити потписан свеобухватни споразум Београда и Приштине - у Бриселу, Вашингтону или на тамној страни Месеца; Косово самостално доноси своје одлуке
уторак, 11 јун 2019 00:18

Јасно смо ставили до знања властима у Приштини да таксе на робу из Србије морају
бити укинуте или суспендоване, али мислим да је идеја коју имају многи у Београду да би
САД једноставно могле да натерају Приштину да донесе неке одлуке неистинита и
нефер према Косову, рекао је ФоНету заменик помоћника америчког државног
секретара Метју Палмер.

  

  

"Косово има своју политику и самостално доноси своје одлуке", објаснио је Палмер,
али је нагласио да САД имају "неки утицај", који покушавају конструктивно да
користе.

  

Како је прецизирао, Вашингтон би волео да таксе буду скинуте са стола, јер су препрека
напретку. Београд ће, међутим, са Приштином морати да преговара о таксама, а не са
Сједињеним Државама, изричит је Палмер.
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Уколико буде постигнут свеобухватни споразум Београда и Приштине, Палмера "није га
брига" где ће бити потписан. У том случају, поручио је помоћник америчког државног
секретара, може бити потписан у Бриселу, Вашингтону или на "тамној страни Месеца".

  

Он је оценио да је важно да имамо ефективни споразум који ће људима у региону
помоћи да остваре своје аспирације. Палмер је најавио да ће сутра отпутовати на Косово
на неколико дана, а потом у Бањалуку и Сарајево на састанак Савета за примену мира.

  

(Фонет)

  

Видети још:  Александар Вучић: Настављамо добру војно- економску сарадњу са
САД, посебно са гардом из Охаја, са НАТО имамо добру сарадњу; Метју Палмер:
Важно да се настави дијалог, јер он отвара европски пут, како за Србију, тако и за
Косово
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