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Стални представник Русије при ЕУ Владимир Чижов разговарао је са специјалним
представником ЕУ за дијалог Београда и Приштине Мирославом Лајчаком. До њиховог
састанка долази непосредно после видео-конференције о Косову а уочи нове рунде
дијалога у четвртак, прве после 20 месеци.

  

  

„Саговорници су размотрили ситуацију на Западном Балкану са акцентом на стање
ствари и перспективу дијалога Београда и Приштине уз посредовање Европске уније. На
састанку је истакнуто да је правна основа за решавање питања Косова Резолуција
Савета безбедности УН 1244, која је у потпуности актуелна“, наводи се у саопштењу
Чижова.

  

Дијалог Београда и Приштине на високом политичком нивоу настављен је јуче након 20
месеци паузе видео-конференцијом у којој су учествовали председник Србије
Александар Вучић, косовски премијер Авдулах Хоти, шеф дипломатије ЕУ Жосеп Борељ
и Лајчак.

  

 1 / 2



Владимир Чижов, стални представник Русије при ЕУ на састанку са Мирославом Лајчаком: Правна основа за решавање питања Косова је Резолуција 1244 СБ УН - која је у потпуности актуелна
понедељак, 13 јул 2020 23:39

Домаћин видео-конференције и главни посредник у дијалогу Београда и Приштине
Жосеп Борељ поручио је да је у питању наставак процеса у циљу постизања коначног
свеобухватног и правнообавезујућег споразума о нормализацији односа између
Београда и Приштине који ће одговорити на сва отворена питања.

  

”Такав споразум је кључан за бољу будућност народа Косова и Србије, за њихову
европску перспективу као и за стабилност и безбедност читавог региона. Све ово је
такође кључно и за ЕУ”, изјавио је Борељ пред почетак видео-конференције.

  

У Бриселу су напомињали да је блокада дијалога, која је трајала од новембра 2018.
године, када је Приштина увела таксе на робу из Централне Србије, неодржива и
контрапродуктивна за обе стране.

  

Састанак у Бриселу на високом политичком нивоу заказан је за 16. јул.

  

Претходно су француски председник Емануел Макрон и немачка канцеларка Ангела
Меркел организовали током протеклог викенда видео-састанак с представницима
Београда и Приштине, а председник Србије Александар Вучић је тада рекао да су
разговори били тешки јер Србија има другачији став од свих осталих учесника, а
Приштина је изашла са максималистичким захтевима.

  

(Спутњик)
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