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Вашингтон и Брисел припремају различите сценарије расплета односа Београда и
Приштине, за дан након што Међународни суд правде у Хагу изнесе мишљење о
косовској независности. И док је план ЕУ недефинисан, усмерен пре свега на притисак
на Србију да почне практичну сарадњу са властима Косова, и о њему ће се расправљати
на министарском састанку 10. маја, Вашингтон већ скоро два месеца припрема план да
од Београда, у замену за бржи приступ ЕУ и њеним фондовима, тражи пристанак за
укидање Резолуције 1244 и учвршћивање независности Косова.

  

Нову политику америчког Стејт департмента за „Блиц“ открива Обрад Кесић, добро
обавештен политички аналитичар америчке агенције „ТСМ Глобал“, из Вашингтона. Он
каже да план има зелено светло Беле куће, која се директно не бави Балканом, као и да
вашингтонска администрација очекује да Београд да пристанак на укидање Резолуције
1244 одмах након изношења мишљења суда.

  

- У нову резолуцију УН, за коју се залаже Вашингтон, био би унет део мишљења МСП на
који би се у резолуцији позивало и она би била кључ за даље учвршћивање независности
Косова. Велика разлика би било ограничавање њеног трајања, јер би за разлику од
Резолуције 1244 која се аутоматски продужава и може се укинути само гласањем у УН,
нова резолуција била продужена само уколико се за њу гласа, дакле, управо супротно -
објашњава Кесић план који се у Вашингтону разрађује већ скоро два месеца.

  

Технички, неформални преговори Београда и Приштине већ су почели. У последњих
месец-два одржано је неколико неформалних сусрета између представника Београда и
Приштине у којима су учествовали представници Министарства спољних послова Србије,
МУП и кабинета председника Бориса Тадића, сазнаје „Блиц“ из дипломатских извора у
Вашингтону. Тицали су се техничких питања, на нивоу оперативне сарадње, са циљем
да се између власти створи мрежа контаката и канала који би функционисали у
случајевима избијања кризе. У Вашингтону су ови разговори оцењени веома позитивно
и, како каже Кесић, подстакнуте су наде да ће, након изношења мишљења МСП, бити
створена атмосфера да би могло да се крене у преговоре о крупнијим темама, као што су
трговина, царина и документа грађана.
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