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Данашња седница Савета безбедности биће први састанак у Уједињеним нацијама на
тему Косова и Метохије, после изношења мишљења Међународног суда правде и на
известан начин представља опипавање става међународне заједнице у новим
околностима, изјавио је Тањугу министар спољних послова Србије Вук Јеремић.

  

"Поред осврта на редовни извештај УНМИК-а и изузетно тешку ситуацију у којој се
налазе српско и друго неалбанско становништво на Космету, искористићемо прилику да
на седници изнесемо државне ставове који су прошле недеље усвојени у Народној
Скупштини Србије, истакао је Јеремић.

  

Затражићемо међународну подршку за отпочињање дијалога између Београда и
Приштине који ће омогућити да се пронадје компромисно решење за Косово , изјавио је
шеф српске дипломатије.

  

Министар Јеремић је указао да једнострано проглашење независности не може бити
основа за нормализацију односа између Срба и Албанаца, као што ниједан покушај
сецесије у историји УН није довео до успостављања државности било које територије на
свету.

  

"Од пресудне је важности да се очувају мир и стабилност на целокупној територији
покрајине, у чему кључну улогу наставља да игра Савет безбедности УН", додао је
Јеремић.

  

Министар Јеремић је јуче и данас у Њујорку имао састанке са амбасадорима земаља
чланица Савета безбедности које нису признале Косово и затражио да свој
принципијелни став о поштовању суверенитета и територијалног интегритета Србије
изнесу у току расправе.

  

Тањуг сазнаје у Њујорку да за данашњу седницу Савета безбедности влада огромно
интересовање, неуобичајено за ово доба године: преко 40 земаља се пријавило да
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присуствује расправи, јер се очекује оштра дебата.

  

Савету безбедности стигло је писмо Скендера Хисенија, у коме се на меморандуму
такозване Републике Косово тражи да се обрати том телу УН као министар спољних
послова независне дрзаве.

  

Руска Федерација, као председавајући СБ УН, тај захтев је одбила као нелегитиман и
заузела став да се Хисени може да го вори али само као приватно лице, као и сваки пут
до сада.

  

(Танјуг)
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