
Жозеп Борељ: Београд и Приштина постигли договор о таблицама. Србија ће престати да издаје регистарске таблице са називима градова на Косову, док ће Косово обуставити даље радње у вези са пререгистрацијом 
четвртак, 24 новембар 2022 00:59

 Главни преговарачи Београда и Приштине су вечерас постигли договор по којем ће
Србија престати да издаје регистарске таблице са називима градова на КиМ, док ће
Приштина обуставити даље радње у вези са пререгистрацијом возила, саопштио је
високи представник за спољну политику ЕУ Жозеп Борељ.

  “Имамо договор! Са великим задовољством могу да саопштим да су се главни
преговарачи Косова и Србије уз посредовање ЕУ договорили о мерама да се избегне
даља ескалација и да се у потпуности концентришу на предлог за нормализацију својих
односа”, написао је Борељ на Твитеру.   

Борељ је у саопштењу достављеном медијима рекао да Београд и Приштина траба у
потпуности да се усредсреде, хитно, на предлог за нормализацију односа, који је овог
септембра представила ЕУ као посредник, а који је подржан од Француске и Немачке".

  
  

Serbia will stop issuing licence plates with Kosovo Cities’ denominations & Kosovo will cease
further actions related to re-registration of vehicles.
  
  I will invite the parties in the coming days to discuss next steps
  
  I thank EUSR @MiroslavLajcak  & the Parties for the hard work.
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  — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 23, 2022    

Додаје да ће "ЕУ обезбедити да се кључна питања и принципи у вези са нормализацијом
обрађују у контексту предлога" и додаје да две стране "разумеју да сви претходни
споразуми о дијалогу морају бити спроведени".

  

Он ће, како је најавио, у наредним данима позвати Београд и Приштину на разговор о
наредним корацима у оквиру предлога "са циљем да се представе резултати следеће
Специјалне групе за нормализацију са Косовом и следеће ажурирање поглавља 35 за
Србију".

  

"У случају опструкције било које стране, ЕУ као посредник може прекинути процес",
поручио је Борељ.

  

Борељ најављује да ће он и специјални представник ЕУ за дијалог Београда и Приштине
Мирослав Лајчак наставити "да олакшавају процес нормализације односа и редовно
обавештавају државе чланице ЕУ и партнере о напретку који су стране постигле".

  

Борељ је захвалио специјалном изасланику за дијалог Београда и Приштине Мирославу
Лајчаку на “његовом напораном раду”.

  

Лајчак захвалио Петковићу и Бисљимију на конструктивности

  

Специјални представник ЕУ за дијалог Београда и Приштине Мирослав Лајчак захвалио
је главним преговарачима Београда и Приштине Петру Петковићу и Беснику Бисљимију
на конструктивности, као и америчкој администрацији на непроцењивој подршци.

  
  

My thanks tonight go to @BislimiBesnik  and @PetkovicPetar  for their constructive
engagement today. And a big thanks to 
@StateDept
and the US diplomacy for their invaluable support! 
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https://t.co/wEJUDbX61H

  — Miroslav Lajčák (@MiroslavLajcak) November 23, 2022    

Жиофре: Договор око регистарских таблица веома добра вест

  

Шеф Делегације Европске уније у Србији Емануел Жиофре саопштио је да је договор
Београда и Приштине о регистарским таблицама веома добра вест и додао да се сада
обе стране могу фокусирати на "нормализацију односа".

  
  

Very good news from Brussels. Under EU facilitation a deal was reached to avoid further
escalation. Now the Belgrade- Pristina dialogue to focus on normalization of relations. https://t.
co/rD64iz9n4j

  — Emanuele Giaufret (@EGiaufretEU) November 23, 2022    

"Веома добре вести из Брисела. Уз помоћ ЕУ постигнут је договор да се избегне даља
ескалација. Сада се дијалог Београда и Приштине може фокусирати на нормализацију
односа", написао је Жиофре у објави на друштвеној мрежи Твитер.

  

Бисљими: После данашњег договора наставак разговора о предлогу ЕУ

  

Главни преговарач Приштине Бесник Бисљими написао је на Твитеру да би након
данашњег договора, требало да се наставе интензивни разговори о предлогу ЕУ, који
подржавају Немачка и Француска, за пуну нормализацију односа.

  
  

After today's agreement, we should continue our intensive talks on the proposal of EU, backed
by Germany and France, for full normalization of relations. https://t.co/iQHv97Hqgk

  — Besnik Bislimi (@BislimiBesnik) November 23, 2022    

(Спутњик)
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