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ЊУЈОРК - Српска дипломатија улаже максималне напоре да би Генерална скупштина
Уједињених нација 9. септембра усвојила резолуцију коју је предложио Београд поводом
мишљења Међународног суда правде о легалности проглашења косовске независности,
изјавио је шеф сталне мисије Србије у УН Феодор Старчевић.

  

„Сви наши напори усмерени су на усвајање резолуције”, изјавио је за Танјуг амбасадор
Старчевић.

  

Према његовим речима, у склопу тих напора, српске дипломате, да би обезбедиле успех,
у светској организацији „имају бројне контакте, износе аргументе и чине све да обезбеде
усвајање резолуције”.

  

У српском предлогу резолуције истиче се да једнострана сецесија не може бити
прихватљив начин за решавање територијалних питања и Генералној скупштини се
предлаже да позове две стране да, за сва отворена питања, пронађу узајамно
прихватљиво решење путем мирног дијалога, у интересу мира, безбедности и сарадње у
региону.

  

Старчевић је истакао да српска дипломатија у Њујорку, у склопу својих активности,
разговара са представницима свих земаља чланица УН.

  

„Имамо сталне контакте, убеђујемо их да гласају за нашу резолуцију”, нагласио је
Старчевић.
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Он није желео да улази у прогнозе колико земаља ће гласати за српску резолуцију
рекавши да нико то не може да каже пре седнице 9. септембра.

  

Старчевић је рекао да се још не зна ни колико ће земаља учествовати у дебати на
седници. Али, расправа ће, према процедури, почети говором министра спољних послова
Србије Вука Јеремића.

  

Министар Јеремић ће одржати уводни говор, којим се резолуција ‘уводи’ у дебату на
седницу Генералне скупштине, а после њега ће се говорници смењивати по реду
пријављивања, с тим што се може говорити и пре и после гласања.

  

Ако има амандмана, гласа се о њима, ако не, гласа се о тексту. Ако се неки амандмани
усвоје, онда се гласа о тако допуњеном тексту.

  

Амбасадор Старчевић је прецизирао да ће се приликом гласања рачунати само гласови
„за” и „против”, јер се приликом усвајања било којег документа у ГС УН они који су се
уздржали или су одсутни, не могу рачунати.

  

На питање о могућности одлагања седнице због тога што су на њеном дневном реду још
неке резолуције, Старчевић је кратко рекао: „Ми се спремамо за усвајање резолуције 9.
септембра”.

  

(Танјуг)
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