
Вес Мичел: Нико нема право вета на трансформацију БСК у Оружане снаге, САД ће наставити да подржава тај процес; Хашим Тачи: Захвалан сам Трампу за све што чини за Косово
понедељак, 12 март 2018 17:12

Помоћник америчког државног секретара за Европу и Евроазију Вес Мичел изјавио је у
Приштини да је дошао на Косово како би дао подстрек разговорима између Косова и
Србије и одбацио као нетачне наводе да је донео предлог о решавању проблема између
две земље.

  

  

"Да, прочитао сам о тим спекулацијама, али сам ја дошао овде да дам подстрек дијалогу
између Приштине и Београда", казао је Мичел на заједничкој конференцији за новинаре
са председником Косова Хашимом Тачијем.

  

Он је изразио задовољство што је прву посету региону почео посетом Косову.

  

"Косово има добре односе са САД и они ће се и даље продубљивати. САД се залаже за
демократско Косово. Желим да вам кажем да ћемо следеће године имати активнију
улогу", казао је Мичел.
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Високо је оценио достигнућа Косова за десет година независности и затражио веће
ангажовање Косова у дијалогу са Србијом, нагласивши потребу да споразум о
демаркацији границе са Црном Гором добије епилог.

  

"У овим питањима само Косово може да решава своју будућност", рекао је Мичел.

  

Он је казао да нико не може да има право вета на трансформацију Безбедносних снага
Косова у Оружане снаге и да ће његова земља наставити да подржава ту
трансформацију.

  

Хашим Тачи: Демаркација готова за пар дана

  

Председник Косова Хашим Тачи је рекао да је са Мичелом разговарао о питањима која
се односе на Косово.

  

"Састанак је био пријатељски и конструктиван. Обавезао сам се да Косово активно и
одговорно ради на консолидацији државе. САД су биле и остале стратешки партнер
Косова", казао је Тачи.

  

Додао је како је захвалан председнику САД Доналду Трампу за све што чини за Косово.

  

"Пренео сам да смо опредељени да се што пре оконча демаркација границе са Црном
Гором. Кажем вам да ће се то питање затворити наредних дана", рекао је Тачи и додао
да је са Мичелом разговарао и о дијалогу о нормализацији односа између Косова и
Србије.

  

 2 / 3



Вес Мичел: Нико нема право вета на трансформацију БСК у Оружане снаге, САД ће наставити да подржава тај процес; Хашим Тачи: Захвалан сам Трампу за све што чини за Косово
понедељак, 12 март 2018 17:12

  

Мичел ће се састати и са премијером Рамушом Харадинајем, као и с другим
политичарима и представницима цивилног друштва Косова.

  

Димитров: Главна тема - питање имена Македоније

  

Питање имена Македоније биће једна од главних тема састанка са помоћником
државног секретара САД за Евопу и Евроазију, који сутра долази у Скопље, изјавио је
македонски министар спољних послова Никола Димитров.

  

Димитров је, како преносе локални медији, рекао да мисли да ће састанак са Весом
Мичелом почети са тим питањем (преговорима Македоније с Грчком за решавање спора
око имена).

  

"То ће бити лепа прилика да га (Мичела) упознамо са динамиком у процесу
превазилажења разлика око имена", рекао је Димитров. Са македонске стране, према
његовим речима, биће постављено и питање о шансама Македоније да ове године
постане део НАТО, за динамику одлука самита Алијасе у јулу, као и нека друга питања у
контексту перспектива региона.

  

(Бета)
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