
Ричард Гренел: Не подржавамо Куртијеве половичне мере, став САД је сасвим јасан - да се тарифе морају у потпуности укинути
петак, 28 фебруар 2020 09:09

Специјални изасланик председника САД за Србију и Косово Ричард Гренел написао је
на свом Твитер налогу да САД не подржавају половичне мере косовског премијера
Аљбина Куртија, након што је он навео да ће Косово да укине део такси, а све - уколико
Србија испуни услове и да је став Вашингтона јасан - да се тарифе у потпуности морају
укинути.

  

  

Влада Косова, како је саопштила, 15. марта ће укинути таксу од сто одсто на сировинске
производе из Србије и Босне и Херцеговине. Такса ће бити у потпуности укинута
почевши од 1. априла у периоду од 90 дана, ако Србија прекине кампању за повлачење
признања независности Косова и обавеже се да ће покренути уклањање трговинских
баријера са Косовом, навео је Курти на конференцији за новинаре у четвртак.

  

Реагујући на ову објаву, Гренел је на Твитеру навео да је став САД сасвим јасан - да се
тарифе морају у потпуности укинути.
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We do not support Prime Minister Kurti’s half measure. Our position is quite clear: the tariffs
must be completely dropped. Mr Kurti is making a serious mistake - and that was made clear to
President Thaci at the White House today.

— Richard Grenell (@RichardGrenell) February 27, 2020    

"Господин Курти прави озбиљну грешку и то је јасно речено председнику (Хашиму)
Тачију у Белој кући данас", навео је Гренел.

  

 Косовски прдседник Хашим Тачи, састао се у четвртак Белој кући са Робертом
О'Брајеном, саветником председника САД-а Доналда Трампа за националну безбедност,
саопштено је из његовог кабинета, а преноси РТК.

  

Тачи је рекао да је "састанак са саветником за националну безбедност О'Бриеном био
сјајан". "Слобода, независност и успех Косова су неизбежно повезани са нашом
координацијом са нашим савезницима, пре свих са Сједињеним Америчким Државама",
навео је Тачи. "Сједињене Америчке Државе су повећале пажњу према Косову и
региону Западног Балкана уопштено, на иницијативу самог председника Трампа", додао
је косовски председник, преноси РТК.

  

(Н1)

  

Видети још:  Аљбин Курти: 15. марта укидамо део такси на робу из Србије, а оне ће
бити у потпуности укинуте 1. априла уколико Београд прекине кампању за
повлачење признања Косова
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