
Ричард Гренел: Косово треба да укине таксе, а Србија да заустави кампању повлачења признања косовске независности
четвртак, 23 јануар 2020 13:52

Приштина мора да укине таксе, каже изасланик америчког председника за дијалог
Београда и Приштине Ричард Гренел, који наводи да ће сутра у српској престоници
тражити да се заустави кампања повлачења признања косовске независности.

  

    

Амерички дипломата је то данас рекао, након састанка са мандатаром за састав
косовске владе и лидером "Самоопредељења" Аљбином Куртијем.

  

- Важно је да се настави даље у економском развоју, да таксе увећане за 100 одсто
морају бити уклоњене. То је једина ствар која мора бити уклоњена, а у исто време мора
бити заустављена кампања за повлачење признања коју води Србија - рекао је Гренел.

  

Навео је и да је његова мисија искључиво посвећена економском развоју, и да таксе
морају бити уклоњене да би се даље напредовало.

  

Гренел, који је и амбасадор САД у Берлину, рекао је да ће и од других политичких
представника у Приштини, са којима ће се састати, тражити да таксе буду укинуте.
Очекује се да ће се након Куртија Гренел састати и са председником ДСК Исом
Мустафом.

  

Специјални изасланик америчког председника поруку о укидању такси пренео је синоћ и
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косовском председнику Хашиму Тачију.

  
  

Thank you, Mr President. We must make progress - which includes dropping the tariffs. https://
t.co/PnM02q5jUR

  — Richard Grenell (@RichardGrenell) January 22, 2020    

 Он је поновио да га не занимају унутрашњи проблеми на косовској територији и да, како
је рекао, покушава да игнорише политичке сукобе у вези са формирањем приштинске
владе, као и да не жели у њима да учествује.

  

Позвао је политичке лидере Албанаца да поштују законе и да не коментаришу разговоре
о формирању владе у медијима.

  

Изасланик америчког председника је рекао и да је Трампова администрација била врло
успешна у досадашњем расту косовске економије, као и у пружању помоћи предузећима.

  

Ричард Гренел, иначе, сутра долази у Београд, где ће са председником Србије
Александром Вучићем разговарати о наставку дијалога Београда и Приштине.

  

(Танјуг)
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