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 Документ у чијим ће оквирима бити постигнут споразум Београда и Приштине биће
предложен на састанку у Берлину 29. априла који су сазвали немачка канцеларка
Ангела Меркел и француски председник Емануел Макрон, пише портал
газетаеxпресс.цом.

  На састанак у Берлину позвани су лидери Западног Балкана, али су само Србија и
Косово позвани на нивоу председника и премијера две земље.

  

"Споразум неће обухватити поделу, али неће бити ни најбољи за Косово. Има много
могућности да ће Србији дозволити суверенитет у деловима територије Косова", навео је
портал.

  

У одговору за портал, Влада Немачке је потврдила да је циљ Меркел и Макрона
стабилност Западног Балкана, посебно Косова и Србије.

  

"Стабилност и добра кретања у региону су од великог значаја за канцеларку и
председника. Они стреме да са позванима разговарају о посебним изазовима с којима се
суочава регион, посебно о односима Косова и Србије", каже се у одговору портпарола
Владе Немачке.
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Председник и премијер Косова, Хашим Тачи и Рамуш Харадинај, одлазе у Берлин без
међусобно усаглашених ставова.

  

Саветница косовског премијера Мељиза Харадинај написала је да лидери и опозиција
Косова треба да усагласе ставове пред тај састанак.

  

"Пошто сада имамо пуну пажњу канцеларке Меркел у дијалогу, у којем је она и домаћин
састанка 29. априла, крајње је време да институционални лидери, Државна делегација и
косовска опозиција усагласе јединствен став пред путовање за Берлин. Само ће тако
Косово бити јаче у односу на Србију и озбиљније пред међународним изазовима", навела
је Харадинај.

  

Харадинај је рекао да су шефица европске дипломатије Федерика Могерини и европски
комесар за проширење Јоханес Хан изгубили годину дана због изјава о корекцији
граница на Балкану и да би споразум до сада највероватније могао да буде постигнут да
се о томе није говорило.

  

(Бета)
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