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 Приштина -- Шеф канцеларије ЕУ на Косову Томаш Суњок је синоћ изјавио да се
промена Устава односи и на Србију и да зависи од суштине коначног споразума.

  

"Желим да истакнем два питања. Ни ја ни г. Лајчак, не говоримо о конкретним
амандманима на Устав који се тичу одређених тема овог свеобухватног споразума. Ово
би требало да буде свеобухватан споразум и требало би да покрије низ питања", казао
је он за КТВ.

  

"Разговарали смо о општем принципу. Према вашем Уставу, ако сам га добро разумео,
међународни уговори превладавају над домаћим законодавством. Једном када се овај
споразум потпише и желим да нагласим да треба да буде свеобухватан, треба да га
потпишу обе стране, а примена започиње тек након ратификације. Дакле,
претпостављам да овај правно обавезујући споразум мора бити предмет ратификације“,
рекао је Суњок за КТВ.

  

Према његовим речима, ако Скупштина Косова ратификује овај споразум, онда се мора
видети да ли је он у складу са постојећим законодавством, а можда ће бити случајева да
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ће закони морати да буду прилагођени у складу с тим.

  

"Али, говоримо о општим принципима преговора и међународном праву, а не о
конкретним питањима", казао је он.

  

Упитан да ли питања у вези са Асоцијацијом захтевају уставне промене, он каже да то
зависи од тога око чега се обе стране договоре.

  

"Зависи о томе око чега се слажу обе стране. Тада не говоримо само о промени Устава
Косова, већ о законским и уставним променама и на Косову и у Србији. Али то зависи од
суштине споразума, који још није договорен“, рекао је он.

  

(Бета)
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