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Kosova – Arnavutluk Toplantısı
Bu yıl beşincisi düzenlenen Kosova ve Arnavutluk ortak Bakanlar Kurulu toplantısı 26 Kasım’da
İpek’te düzenlendi. İki ülke bakanları yanı sıra
toplantıya Başbakan Ramush Haradinaj ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama katıldı.
Açılış konuşmasını yapan Başbakan Haradinaj, “Bu ortak toplantının düzenlenmesinden
dolayı mutluyum. İmzalayacağımız 9 anlaşmanın
ekonomilerimizin birleşmesine vesile olacağına inanıyorum. İnsanların bizden daha fazlasını
beklediğini biliyorum ve daha da fazlasını yapacağız. Çalışmayla herkesin saygısını duyacağı
bir ortam yaratacağız” dedi.

/ SİYASET
Toplantıda iki ülke arasında bakankar düzeyinde
gerçekleştirilen
görüşmelerde:
Ehliyetlerin
karşılıklı olarak tanınması, sınır geçiş noktasında müşterek gümrük kontrol faaliyetlerinin
yürütülmesi, kamu borçları, dış finansman ve
uluslararası finans kurumlarıyla ilişkiler alanında
işbirliği, mobil iletişim ağları için dolaşım tarifelerinin kaldırılması, gençlik, sağlık, iki ülke arasında ithalat, ihracat ve transit geçişi sırasında
çiftlik hayvanı, hayvansal ve bitkisel ürünlerinin
sağlık-veterinerlik sertifikalarının karşılıklı olarak
tanınması, Arnavutluk-Kosova Ticaret Odası’nın
kurulması, Arnavutluk Sanayi Mülkiyet Ajansı ile
Kosova Sanayi Mülkiyet Ajansı arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine dair anlaşmalar imzalandı.
Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ise sosyal
medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kosova
ile Arnavutluk arasındaki toplantılar, devletlerimizin önceliklerinin ve stratejik çıkarlarının koordinasyonu için çok önemlidir. Bugün vardığımız
anlaşmalar,

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ise açıklamasında, “Arnavutluk açısından Kosova bağımsız bir
devlet, eşit, egemen, anayasal ve liberal bir rejim
ve uzun vadeli bir görüştür. Arnavutluk Kosova’nın başarısı ile en çok ilgilenen ülkedir.
Kosova’nın gelişiminin tamamlanmasına yol
açan tüm dinamikleri her an memnuniyetle
karşıladık. Kosova silahlı kuvvetlerinin kurulması,
devletin çerçevesini doldurmak için anlamlı bir
adımdır. Geçtiğimiz yıllar boyunca Kosova, barış,
topluluklara saygı, samimi etkileşim ve işbirliği ile
diyalog için en önemli kaynağın resmidir” ifadelerini kullandı.
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Arnavutluk’un Avrupa Birliği’ne katılımı konusunda güdülen hedeflerin önemli bir adımını
teşkil etmektedir. Varılan anlaşmalar, Avrupa
Birliği’nin değerlerine uygun, vatandaşlarımızın
ve ekonomik büyümenin önündeki engellerin
kaldırılmasına vesile olacaktır” dedi.

Thaçi’nin ABD Ziyareti
Görüşmenin en önemli gündem maddesini Kosova ve Sırbistan arasında diyaloğun son aşaması
oluşturdu. “ABD, Kosova ile Sırbistan arasında, karşılıklı tanınma ve Kosova’nın NATO, AB ve
BM üyeliği yolunu açan kapsamlı bir anlaşmaya varmasını destekliyor” diyen Thaçi, ABD’nin
desteğinin anlaşmaya varılması için belirleyici olduğunu kaydetti.

Thaçi ayrıca, “Bu tarihi dönemeci kullanmazsak,
sadece Kosova olarak değil, aynı zamanda bölge
olarak da tehlikeli bir döneme girme riski altındayız.
Bu nedenle tek yol, Kosova ve Sırbistan’ın anlaşma-

ya varmasıdır” ifadelerini kullandı.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da, başta
Kosova ve Sırbistan arasında kapsayıcı bir anlaşmaya varılması olmak üzere, her alanda ABD’nin
desteğinin süreceğini vurguladı.
ABD’de yaptığı tüm ziyaretlerde Thaçi, Kosova ve Sırbistan arasında bir anlaşmaya varmak
için ABD’nin tüm kurumlarının destek olduğunu,
karşılıklı tanınırlığı ve Kosova’nın NATO, AB ve
BM’deki üyeliği konusunda destek sözü aldığını
belirtti.

Sırp Belediyelerinde İstifa
20 Kasım’da Kosova Bakanlar kurulunun kararı ile Sırbistan menşeili ürünlere %100 ek vergi eklendi. Bu karara
başta Sırbistan olmak üzere Avrupa Birliği’nden de tepkiler geldi.
Kuzey Mitroviça’da bu vergilere yönelik protestolar
her gün düzenlenmeye devam ediliyor. 26 Kasım’da
da Sırp Listesi Başkanı ve Kuzey Mitroviça Belediye
Başkanı Goran Rakiç olağanüstü yapılan toplantıda
4 Sırp Belediyesi (Mitroviça, Leposaviç, Zubin Potok
ve Zveçan) başkanlarının istifa ettiğini bildirdi. Sırp
menşeili ürünlere uygulanan ek vergi, Kosovalı Sırp
topluluğunun bölgede kalmasına dair tehditler, devam eden şiddet, yasadışı tutuklamalar, Milan Radojciç’i öldürme girişimi, tüm uluslararası anlaşmaların ihlal edilmesi, 1244 sayılı Kararın, Brüksel
Anlaşmasının, CEFTA’ya uyulmaması ve Priştine’nin
Sırpların haklarına saygı gösterilmemesi gerekçe
olarak gösterildi.

ile görüştü. Görüşmenin ardından Rakiç, ‘‘Priştine’nin Kosova’daki Sırp halkına karşı muamelesine rağmen, Vuciç’in barışçıl, şiddet içermeyen ve demokratik protestoların devam etmesi
gerektiğini belirttiğini” ifade etti ve “Kosova’daki
Sırpların barışçıl, demokratik ve şiddet içermeyen protestolarla devam etmeye davet ediyoruz”
dedi

Toplantıda ayrıca 4 belediyenin meclis üyeleri, Priştine ile bütün temasların sonlandırılmasını içeren
bir kararı imzaladılar.
Öte yandan 29 Kasım’da Sırp Listesi Başkanı Goran
Rakiç Sırbistan Cumhurbaşkanı Alkesandar Vuçiç
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Avrupa Parlamentosunda Batı Balkanlar Konusu Görüşüldü
Avrupa Parlamentosu 29 Kasım’da Batı Balkanların Avrupa Birliği perspektifini görüşmek üzere
bir araya geldi. Avrupa Parlamentosu; Kosova,
Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve Karadağ’ın olası
AB üyeliği yolunda kaydettiği ilerlemeyi değerlendirdi.
Toplantıda, Kosova’dan Sırp ve Bosna-Hersek
menşeili ürünlere uygulanan vergi kararının geri
çekilmesi talep edildi.
AB Kosova raportörü İgor Şoltes, Kosova ile Sırbistan arasındaki sorunların radikal tedbirler
alarak çözülemeyeceğini söyledi. Igor Şoltes,
ülkenin en büyük sorunları, yüksek orandaki yolsuzluk, organize suç ve siyasi uzlaşı kültürünün
mevcut olmaması olduğunu belirtti. Şoltes, Kosova’nın vize muafiyeti için gerekli tüm kriterleri yerine getirdiğini belirtirken AB’nin yükümlülüğünü
yerine getirmesi çağrısında bulundu.
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AB Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Üyesi
Johannes Hahn’da vergilere yönelik kararın
kaldırılmasını istedi. Bu kararların endişe verici olduğunu ve Kosova’ya çok zarar verdiğini
söyledi.
Avrupa parlamentosunda yapılan oylamada
2018 Kosova ilerleme raporu 393 oy ile onaylandı.
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