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Persconferentie van Javier Solana en Agim Çeku bij de Raad van de Europese Unie 
(Brussel, 20 maart 2006)

[Javier Solana] Het is mij een waar genoegen om premier Çeku van Kosovo voor het eerst hier in Brussel te 

mogen ontvangen. Ik ken de heer Çeku al enkele jaren en moet zeggen dat hij in de korte tijd sinds zijn 

aantreden voortreffelijk werk heeft verricht. Dat begon al met zijn uitstekende toespraak voor het 

Kosovaarse parlement. Deze toespraak heeft bij ons niet alleen vanwege de inhoud, maar ook vanwege de 

presentatie veel bewondering geoogst. Ik heb er alle hoop op dat hij de juiste man op de juiste plaats zal 

blijken te zijn, zeker nu Kosovo behoefte heeft aan capabele bestuurders. Ik tijfel er niet aan dat premier 

Çeku de juiste capaciteiten in huis heeft. Zoals u zich kunt voorstellen, hebben wij vandaag tijdens deze 

eerste ontmoeting met premier Çeku gesproken over het proces dat kort geleden op gang is gekomen en zich 

nu min of meer in het verhoopte tempo voltrekt. Er moet nu nog veel aandacht aan de basisregels worden 

besteed. Naast andere thema’s, zoals de minderheden, zijn deze basisregels uitvoerig aan bod gekomen in 

mijn gesprek met premier Çeku. Zoals u weet, heeft er afgelopen vrijdag in Wenen een bijeenkomst over dit 

onderwerp plaatsgevonden. Het was een geslaagde bijeenkomst die ondanks de verschillende standpunten in 

een bijzonder prettige sfeer is verlopen. Ik hoop dat hetzelfde zal gelden voor de reeds geplande 

vervolgbijeenkomst. Desalniettemin heb ik er nu reeds sterk bij premier Çeku op aangedrongen dat na deze 

gesprekken de daad ook bij het woord moet worden gevoegd om de basisregels in de praktijk te brengen.

Namens de Europese Unie ben ik bereid hem daarbij de helpende hand te reiken. Zoals u weet zal de 

Europese Unie in de loop der tijd meer verantwoordelijkheden op zich gaan nemen in Kosovo. Wij zijn ons 

daar nu op aan het voorbereiden en hopen daarbij samen te kunnen werken met premier Çeku. Tevens hoop 

ik van harte dat onze kersverse betrekkingen verder zullen worden versterkt en zich zullen spiegelen aan de 

hechte banden die ik al enige jaren met premier Çeku zelf  onderhoud.

[Agim Çeku] Zoals u weet, zijn wij een Europees land en een Europese natie met een sterke ambitie om toe 

te treden tot de Europese Unie en de NAVO. Het verheugt ons dan ook dat de Europese Unie de deur voor 

Kosovo op een kier heeft gezet. Met het oog op de Europese integratie hebben wij een aantal hervormingen 

op stapel staan die Kosovo verder vooruit moeten helpen. Het doet mij bijzonder veel deugd vandaag met de 

heer Solana te hebben gesproken. Ik heb hem verzekerd dat  wij de ogen strak op Europa hebben gericht en 

Kosovo conform de Europese normen en waarden willen opbouwen om zo snel mogelijk tot de Europese 

Unie toe te kunnen treden. Er staat ons wat dat betreft nog veel werk te doen op velerlei gebied, maar vooral 

als het gaat om de integratie van minderheden, de economie, energie en onderwijs. Ik heb de heer Solana 

van de plannen, prioriteiten en voornemens van onze regering op de hoogte gebracht. Eerst en vooral willen 

wij het bestuur verbeteren en de politiek dichter bij de burgers en hun vertrouwen in de regering sterken 

door resultaten te boeken, onze keuzes uit te leggen, de Europese normen na te streven en onze 

onderhandelaars te helpen om ons zo snel mogelijk het EU-lidmaatschap te bezorgen.


