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БЕОГРАД - Председница Спољно-политичког савета Соња Лихт изразила је очекивање
да ће данашњи разговори у Београду са шефом немачке дипломатије Гвидом
Вестервелеом помоћи да се превазиђу несугласице које су настале између Србије и
једног дела Европске уније.

  

„Сигурно је да ће Косово и Резолуција у УН бити једна од тема, претпостављам да ће се
одиграти једна врло озбиљна размена мишљења јер сам сигурна да је и српска страна
припремила врло озбиљну аргументацију која подржава резолуцију каква јесте”, рекла је
Лихт за Б92.

  

Према њеним речима, ЕУ и САД су више критични према форми, односно према томе
како је та резолуција написана, у смислу да није било консултација, него према
садржају. Шеф немачке дипломатије је, после саопштавања одлуке Међународног суда
правде, рекао да од Београда и Приштине очекује „конструктивну и прагматичну
политику” и „окретање ка заједничкој европској будућности у интересу становништва обе
земље”. Соња Лихт очекује да ће и овог пута Гвидо Вестервеле позвати Београд да
започне преговоре са Приштином. „Позиција Београда је позната. Србија сигурно неће
започети било какве преговоре пре Генералне скупштине УН”, рекла је она, додајући да
је веома важно да се воде разговори о свим значајним питањима. И ако крену разговори
о техничким питањима, сигурна сам да неће моћи да се избегну питања статуса, истакла
је она.

  

Према њеном мишљењу, превише се формално приступа целој причи уместо да се
размишља о томе како да се суштински сва отворена питања адресирају. Шеф немачке
дипломатије Вестервеле разговараће данас у Београду са српским државним врхом о
билатералним односима и европским темама. Вестервеле ће се састати са председником
Србије Борисом Тадићем, премијером Мирком Цветковићем и шефом дипломатије Вуком
Јеремићем. Ово је прва посета Вестервелеа Београду откако је у октобру прошле године
изабран за шефа дипломатије, али уједно и прва посета једног немачког министра
спољних послова од фебруара 2006. када је у Београду боравио Франк Валтер
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Штајнмајер.

  

(Танјуг)
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