
Волфганг Петрич: Харадинај поништио Тачијеву спремност да ради са Вучићем - након избора на Косову и Србији потребна међународна конференција, можда и Контакт група за Балкан
петак, 23 август 2019 13:30

 Пре две године, постојао је много већи простор за договор Београда и Приштине, али
нажалост није искоришћен, изјавио је аустријски дипломата Вофганг Петрич, који
сматра да је потребно променити формат дијалога и да би то могла бити међународна
конференција, која би се десила после избора на Косову и у Србији.

  

  Петрич је оценио да је унутрашња борба председника и премијера Косова на то је
утицала, а, како је истакао, премијер Рамуш Харадинај поништио је спремност
председника Хашима Тачија да ради са председником Србије Александром Вучићем.   

Према његовом мишљењу, такође, није било довољно притиска, а ни иницијативе од
Брисела јер, "не можете ово прихватати као ситуацију која ће се сама решити од себе".

  

Управо због тога, Петрич као једну од опција наводи и - промену формата дијалога.

  

"Могао би то бити свеобухватнији, робуснији модел преговора попут међународне
конференције, која би се десила после избора на Косову и у Србији", рекао је Петрич за
ББЦ на српском.

  

Петрич има висока очекивања од Европске уније, за коју се нада да ће успети да
преузме лидерство у наставку процеса.
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"Можда је подесан и формат Контакт групе за Балкан, где би Европљани били на челу,
а њен би део биле и остале заинтересоване стране", додао је он.

  

Будућем европском комесару за спољну политику, Шпанцу Жосепу Борелу, аустријски
дипломата предложио би и одређивање посебног изасланика - само за питање Балкана.

  

"Сада је време да се анализира дијалог - систем, техника, инструменти - да се види шта
је учињено, а шта нас чека, да се процес редефинише", рекао је Волфганг Петрич.

  

Како каже, нажалост, окружење сада није стимулативно да се преговори одмах
наставе. Тренутак када преговора нема, Петрич види као идеалан моменат да се
анализира шта је, ипак, урађено.

  

(Фонет)
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