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БЕОГРАД - Вицеканцелар и шеф дипломатије Аустрије Михаел Шпинделегер, који данас
борави у посету Београду, изјавио је да Србија треба да примени све споразуме са
Приштином, међу њима и о интегрисаном управљању прелазима.

  

  

"Похваљујем српске лидере за нов подстрек који су дали дијалогу и за одлучност да га
воде. Охрабрује и напредак у припремама да се примени споразум о прелазима.
Аустрија жели да Србија достигне следећу фазу на путу ка ЕУ. Али на крају крајева, то
ипак зависи од Србије која треба да примени све споразуме постигнуте са Косовом",
казао је Шпинделегер за "Блиц".

  

Шпинделегер каже да верује да су његови саговорници у Београду спремни и да имају
лидерске способности потребне да се испуне сви услови везани за Косово које је
Европски савет поставио прошлог децембра. Он је рекао да је Европска комисија "јасно
објаснила" да "нико не тражи од Србије да призна Косово".

  

"Ова формула једноставно значи да су границе на Балкану нацртане. То значи да ће сви
будући споразуми морати да буду засновани на концепту недељивости Косова", рекао је
Шпинделегер.

  

На питање шта је идеја за институције на северу Косова, Шпинделегер је одговорио да је
"главни циљ да све етничке групе имају одрживу перспективу на територији Косова".
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"Срби у свим деловима Косова треба да буду у могућности да у потпуности живе у
складу са својим идентитетом - језиком, религијом и културом - и изграде сигурну и
безбедну будућност за наредне генерације. То не би смело да значи њихову изолацију и
сегрегацију, као ни обавезу да прекину везе са Србијом. Али подршка Београда Србима
на Косову мора бити омогућена на транспарентан и одговоран начин", рекао је
Шпинделегер.

  

Вицеканцелар и министар спољних послова Аустрије Михаел Шпинделегер састанком са
премијером Србије Ивицом Дачићем данас је започео посету Београду током које ће
имати серију састанака са српским званичницима.

  

Шпинделегер ће се разговарати и са првим потпредседником Владе и министром
одбране Александром Вучићем.

  

Аустријски министар ће се састати и са потпредседницом Владе за европске
интеграције Сузаном Грубјешић, с којом ће разговарати о европској будућности Србије.

  

(Танјуг-Блиц)
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