
Амбасада САД у Београду: Годфри са задовољством служи председнику и остаје посвећен дужностима у Београду
среда, 13 октобар 2021 18:33

Амбасада САД у Београду одговорила је новинарима Данаса на наводе о могућој
смени амбасадора САД у Србији Ентонија Годфрија пре истека мандата наводећи
да се такве одлуке доносе у Белој кући, након јасне процедуре за избор новог
амбасадора, те да Годфри са задовољством служи Председнику САД и остаје
посвећен својим дужностима у Београду.

  

  

Након што је Данас објавио незванична сазнања из дипломатских кругова о могућој
смени акутелног амбасадора САД у Београд Ентонија Годфрија пре истека мандата,
односно две године од постављања на ту функцију, овим поводом огласила се и
Амбасада САД.

  

Из амбасаде САД су одговорили за Данас да ће, уколико буде долазило до било какве
смене, номинација новог амбасадора доћи из Беле Куће те да за сада амбасадор
Годфри остаје фокусиран на обављање својих дужности.
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– Свако обавештење о именовању новог амбасадора упућује се из Беле куће. Амбасадор
Годфри је на тој позицији две године и са задовољством служи Председнику. Када Бела
кућа буде именовала његовог наследника, постоји јасан протокол слања званичне
номинације Сенату, заказивања саслушања и, након резултата саслушања, гласања које
потврђује избор. Амбасадор Годфри остаје фокусиран на своју дужност Амбасадора
САД у Београду – наводи се у одговору на наша питања.

  

Наводе о могућој смени америчког дипломате објавили су и други медији, а спекулише се
да су међу кандидатима за Годфријево место Кристофер Хил, старији дипломата (69),
претходних деценија врло ангажован на Балкану и у азијским ратним жариштима, или
Џес Бејли, који је био на месту амбасадора САД у Скопљу 2017. године, у време
избијања афере прислушкивања српских дипломата која је завршена повлачењем
целокупног особља амбасаде Србије.

  

(Данас)
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