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Амбасадор Русије у Србији Александар Боцан-Харченко изјавио је да у писаној изјави
земаља Квинте није уочено ништа ново или охрабрујуће и сматра да се унапред стварају
предуслови да се Београд још једном окриви за неуспех дијалога.

  

  

Руски амбасадор је на Твитеру навео да су очигледни сви добро познати приступи,
додавши да је обнављање дијалога могуће само енергичним радом и притиском на
Приштину у циљу укидања таксе и недопуштања акције уз промену снага, пренео је
Спутњик.

  

Какве везе има питање успостављања дијалога са повлачењем признања једнострано
проглашене независности Косова, упитао је руски амбасадор и указао да је то суверена
ствар других држава које схватају неспособност косовске лажне државности, као и то
да се она коси са међународним правом.
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Поред тога, наводи Боцан-Харченко, није јасно зашто се говори о "евроатлантским
интеграцијама".

  
  

Status kvo nije održiv i onemogućava napredak ka članstvu u Evropskoj uniji. Pozivamo Kosovo
i Srbiju da što je brže moguće obnove dijalog pod okriljem EU i tražimo da se obe strane uzdrže
od preduzimanja koraka koji onemogućavaju postizanje sporazuma. https://t.co/GSihqwyol5

  — Američka ambasada (@USEmbassySerbia) August 13, 2019    

"Квинта поново игнорише став Србије о војно-политичкој неутралности. Стварност је да
Београд води претприступне преговоре само са Европском унијом, па тешко да ова
изјава може да спада међу оне које омогућавају да се каже: урадили смо све за
обнављање дијалога", навео је Боцан-Харченко.

  

(Фонет)

  

Видети још:  Земље Квинте: Србија и Косово што пре да обнове дијалог, статус
кво није одржив и онемогућава напредак Косова и Србије ка чланству у ЕУ
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