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уторак, 24 август 2010 20:02

Амбасада САД у Београду демантовала је да званични Вашингтон ради на предлогу
резолуције о Косову за Генералну скупштину УН.

  

"Таква резолуција не постоји", речено је данас Тањугу у Амбасади САД. 

  

Две седмице уочи расправе о резолуцији Србије о Косову у Генералној скупштини
Уједињених нација у току су дипломатске консултације земаља Европске уније, речено је
Тањугу у британској мисији при УН.

  

Осим те сасвим опште формулације, у дипломатским круговима ЕУ на Ист риверу није
могло да се дође до било какве информације, па чак ни до разјашњења да ли се у
оквиру текућих консултација разговара само о заједничком ставу према српској
резолуцији, или о резолуцији коју би о истом питању припремила сама Унија. То је
објашњено, како истичу, поверљивошћу садржаја разговора.

  

Исти извор навео је још само то да изузев Београда нико више није поднео предлог
резолуције везан за мишљење Међународног суда правде у Хагу.
  Дипломате у Њујорку подсећају да су консултације у УН уобичајена пракса, како би се
обезбедило да што више држава гласа за неки текст. За дипломатске разговоре има
времена до 9. септембра, за када је заказана седница Генералне скупштине УН на чијем
дневном реду је српска резолуција.

  

У међувремену, у Београду ће боравити немачки шеф дипломатије Гвидо Вестервеле,
где ће, како је рекао представник Министарства спољних послова у Берлину, "заступати
став владе да је за Немачку питање статуса Косова решено и да нема потребе за новим
преговорима". То је, према његовим речима, потврдило и мишљење МСП.
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"Сада се ради о томе да се корак по корак у форми практичног напретка односи између
Србије и Косова норализују и побољшају", рекао је представник немачког МИП-а.

  

Медији у Србији спекулишу да Вестервеле у Београд доноси "последњу понуду" у име
Европске уније у погледу српске резолуције, односно, како се незванично најављује,
понуду држава Квинте у виду - убрзане евроинтеграције за "мекшу" резолуцију о Косову.

  

(Танјуг)
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