
Кадри Весељи: Поздрављамо напоре наших стратешких партнера из САД, ЕУ, Немачке, Велике Британије, Француске и Италије; Пацоли: Спремни смо за дијалог, али Србија изазива инциденте и агресију на Косово
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Лидер Демократске партије Косова (ДПК) и председник косовске скупштине Кадри
Весељи реаговао је на изјаву земаља велике петорке о потреби наставка дијалога
истичући да интереси Косова неће моћи да се заштите без стратешких партнера.

  

  

"Морамо заштитити интересе Косова, али то нећемо моћи без наших стратешких
партнера. Стога поздрављамо напоре САД, ЕУ, Немачке, Велике Британије, Француске
и Италије за развој дијалога“ написао је Весељи на Фејсбуку.

  

Он је од Европске уније затражио да спречи финансирање паралелних структура на
Косову од стране српске владе, да заустави, како је написао, српске колонијалне
пројекте изградњом насеља на северу, да омогући обнову спаљених кућа у којима су
Албанци живели пре 2001. године, и да се осуде српски злочинци и силоватељи за
злочине почињене над Албанцима током и после рата на Косову.

  

 1 / 4



Кадри Весељи: Поздрављамо напоре наших стратешких партнера из САД, ЕУ, Немачке, Велике Британије, Француске и Италије; Пацоли: Спремни смо за дијалог, али Србија изазива инциденте и агресију на Косово
уторак, 13 август 2019 20:34

Према његовом мишљењу, једна од тема о којој ће грађани морати да одлуче на овим
изборима је да ли Косово жели да настави "свој посебан однос са међународним
савезницима или да се према њима односи као према непријатељима и покушава да
опстане само", али се он залаже да се настави стратешко партнерство са земљама
велике петорке.

  

„Газета експрес“: Влада Косова нема намеру да испоштује захтев земаља Квинте з
а уки
дањем таксе на увоз робе из Србије и настав
ком дијалог
а са Београдом

  

Одлазећа косовска влада саопштила је да нема намеру да испоштује захтев амбасада
пет држава Квинте да укине таксе на увоз робе из Србије и да настави дијалог са
Београдом, и сматра да не треба уводити додатне препреке, објавила је Газета експрес.
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Кабинет премијера Косова у оставци саопштио је да је такса правична одлука и да
дијалог није прекинула Приштина.

  

"Влада Косова, а посебно премијер Харадинај, имала је право да заштити интегритет и
суверенитет земље и због тога је одлука да се уведе такса на производе из Србије и
БиХ била неопходна како би се заштитили интереси Косова од непријатељских потеза и
сталних претњи Србије", наводи се у саопштењу.

  

Додаје се да је косовска влада више пута поновила свој принцип "тржиште за признаје" и
тај став је и даље на снази, а што се дијалога тиче, Косово га никада није спречило.

  

  

"Спремни смо да седнемо за сто ради коначног, правно обавезујућег договора у
постојећим границама, који води ка обостраном признању, али тај процес не би требало
да се условљава", пише у саопштењу.

  

Беџет Пацоли : Спремни смо за дијалог, Србија изазива инциденте и агресију на
Косово

  

Вршилац дужности министра спољних послова Косова Беџет Пацоли је данас изјавио је
да је званична Приштина спремна као и увек да седне за преговарачким столом са
Србијом, али да је Србија та која изазива инциденте и агресију на Косово.
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  „Спољна политика Косова увек је била координирана и у складу са ставом нашихстратешких партнера, Сједињених Држава, Немачке, Француске, Велике Британије иИталије од почетка деведесетих. Наше држављанство заснива се на западнојоријентацији и поздрављамо посвећеност свих земаља Квинте да нормализују односеизмеђу Косова и Србије“, написао је Пацоли на фејсбуку.  По његовим речима, Косово је увек било посвећено наставку дијалога. „Били смоспремни да наставимо разговоре, али Србија је своју столицу остављала празном инепрестано изазивала инциденте и агресију на Косово", написао је он.  Коментаришући изјаву директора канцеларије за Косово и Метохију владе Србије МаркаЂурића на позив земаља велике петорке за наставак дијалога, Пацоли је написао да онајош једном доказује неспремност Србије да нормализује односе са Косовом.  Косово две године води незапамћену дипломатску битку са Београдом, којом је прљавасрпска дипломатија имала за циљ подривање државности Косова у међународномокружењу", написао је Пацоли док је царину која је успостављена на робу која се увозииз Србије и БиХ оценио као суверени инструмент Косова за реаговање на ову агресијукоју је изазвао Београд.  „Србија и даље не показује вољу да томе стане на крај. Спремни смо као и увек задијалог, али услови су јасни јер две независне и суверене државе имају за циљобострано признавање и успостављање дипломатских односа."  (Бета)  
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