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ПРИШТИНА - Помоћница америчког државног секретара Викторија Нуланд допутовала
је данас у Приштину и апеловала на тамношње званичнике да унапреде дијалог са
Београдом, јавио је АП.

  

  

Нуланд је позвала косовске лидере да ојачају владавину закона и правосуђе као и борбу
против корупције и организованог криминала, наводећи да је то "кључно за напредак
Косова".

  

Она је такође апеловала на Приштину да усвоји демаркацију граница са Црном Гором
што је важан корак у напорима за визну либерализацију са ЕУ, саопштио је кабинет
косовског председника Хашима Тачија, а преноси америчка агенција.

  

Заменик косовског премијера Бранимир Стојановић и директор Канцеларије за
заједнице Иван Томић упознали су данас Нуланд са условима у којима живи српски
народ на Косову.

  

Како је наведено у саопштењу канцеларије заменика косовског премијера, посебан
акценат приликом разговора стављен је на проблем незапослености, а Стојановић је
истакао важност стварања услова за отварање нових радних места.
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На састанку је разговарано о тренутној политичкој ситуацији и Заједници српских
општина, а Нуланд се Стојановићу и Томићу захвалила на указаном гостопримству и
пруженим информацијама.

  

Приштина је прва станица турнеје високе америчке функционерке по Западном Балкану
у оквиру које ће сутра посетити Београд а предвиђене су и посете Албанији и
Македонији.

  

Помоћница америчког државног секретара Викторија Нуланд боравиће у посети
Београду 11. јула где ће се састати са представницима владе и цивилног друштва,
саопштио је Стејт департмент.

  

Како се наводи, Нуланд ће са саговорницима размотрити низ билатералних и
регионалних питања, укључујући напредак имплементације дијалога Београда и
Приштине и континуирану подршку напорима Србије на путу ка ЕУ.

  

Нуланд ће данас посетити Тирану, а сутра ће поред Београда посетити и Скопље.

  

(Танјуг)
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