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Изасланик ЕУ Мирослав Лајчак наставља контакте с циљем да се "надогради замах
после споразума Београда и Приштине о личним документима", али не постоји неки
"нови оквир" ЕУ за Дијалог, како су то објавили неки медији у региону, рекли су агенцији
Бета извори у Европској комисији.

  

  

Европски дипломатски званичници су пренели да је кључно да не додје до новог
заоштравања, имајући у виду намеру власти у Приштини да до 1. октобра издејствује
промену регистарских таблица за возила косовских Срба.

  

Петер Стано, портпарол високог представника ЕУ Жозепа Борела, Бети је рекао да
једноставно не постоји наводни ЕУ документ, који је према једном албанском медију,
представљен српском председнику Александру Вучићу и косовоском премијеру Аљбину
Куртију.
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То што је тај медији објавио, подвукао је Стано, „није тачно, никада ми у ЕУ нисмо видели
такав текст и то свакако не долази од тима ЕУ који је укључен у Дијалог“.

  

Борелов представник за штампу је предочио да ЕК никад и не коментарише написе
медија који Европској унији приписују ауторство неких докумената, ни кад је у питању
изворност, нити суштина.

  

Али је објаснио да је у овом случају ипак упутно оповргнути такве тврдње да би се
отклонила и најмања забуна.

  

Српски председник Вучић је изјавио да му је дат на увид, али да није прихватио „папир“
који су му представили приликом посете Београду ЕУ посредник Лајчак и специјални
изасланици француског председника и немачког канцелара, Емануел Бон и Јенс
Плетнер.

  

Дипломате у Бриселу кажу да је свакако јасно да постоје предлози и замисли о којима се
разговара и преговара с Вучићем и Куртијем.

  

Али су истакли да је то сложен поступак који ће пре бити утемељен на постепеним
договорима, нагодбама, него на основу неког заокруженог завршног плана средјивања
односа Београда и Приштине, иако је тачно да то с новом јаком посвећеношћу желе и
ЕУ, посебно Берлин и Париз, као и у Дијалог укључени Вашингтон.

  

(Бета)
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