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 Известилац Европског парламента за Косово Виола фон Крамон рекла је да би дијалог
Косова и Србије требало да траје још највише две године, преноси Коха.

  Она је након усвајања резолуције о Косову рекла да изасланик ЕУ за дијалог Београда
и Приштине Мирослав Лајчак треба да заврши тај процес у оквиру свог мандата.   

„Крај мандата Мирослава Лајчака у априлу 2024. може бити и крај дијалога, који наравно
мора бити заснован на међусобном признавању, што неће олакшати живот, али ја сам
веома оптимистична у вези са тим“, рекла је Фон Крамон.

  

Фон Крамон је објаснила детаље свог извештаја о Косову, на основу којег је и
састављена резолуција, преноси Косово онлајн.

  

“Извештај о Косову наглашава потребу нормализације односа са Србијом, заснованих на
међусобном признању, што је предуслов за наставак пута обе стране ка чланству у ЕУ.
Тренутно дијалог није на дневном реду Београда, већ званичне Приштине, и то је
критиковано од стране многих европосланика, као и у нашем извештају”, рекла је Фон
Крамон.
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Она је додала да постоје питања која су у последње време почела да се решавају, као
што су споразум о несталим особама и о енергетици, и истакла да они представљају
кораке унапред, али недовољне.

  

"Односи се морају унапредити, не само на политичком нивоу већ и када су у питању
животи грађана", казала је и додала да је интеграција косовских Срба важна.

  

Фон Крамон је истакла да постоје велика очекивања од састанка који би Лајчак требало
да има са председником Србије Александром Вучићем и премијером Косова Аљбином
Куртијем.

  

"Надамо се да ће бити одржан састанак на највишем политичком нивоу на којем ће бити
решена нека хитна питања, као што су регистарске ознаке аутомобила", рекла је она и
додала да Лајчак има пуну подршку ЕП у раду на тим питањима.

  

(Фонет)
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