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Председник Србије Борис Тадић најавио је данас консултације са Бриселом и
Вашингтоном о резолуцији о Косову у границама националних интереса Србије.

  

Тадић је рекао да ће се у Бриселу и Вашингтону ових дана разговарати о могућности
компромиса о резолуцији, „који ће остати на линији националних интереса државе
Србије, али и задовољити велике силе”.

  

Према његовим речима, наредних дана представници Србије путују у Брисел како би
разговарали о могућностима измене текста резолуције које би биле прихватљиве и
Србији и великим силама.

  

Искључен је једино компромис у погледу признавања независности Косова.

  

„Србија никада неће признати Косово. То је црвена линија преко које нећемо прећи”,
прецизирао је Тадић у изјави новинарима у Ужицу, и додао да је о томе обавестио
лидере западних земаља.

  

„То сам пренео Вестервелеу, и Клинтоновој, и Саркозију и Меркеловој и то кажем
свима”, истакао је председник Србије.

  

Тадић је нагласио да му ниједан страни политичар никада није рекао да је признавање
Косова услов за улазак Србије у Европску унију.

  

Он је такође одбацио примедбе да се Србија пре подношења резолуције Генералној
скупштини УН ни са ким није консултовала.

  

„То је лажно уверење. Већ смо разговарали о резолуцији пре него што смо је упутили у
Генералну скупштину. Од Европске уније нисмо добили никакве примедбе, али јесмо од
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министарстава иностраних послова појединих земаља”, рекао је Тадић.

  

Према његовим речима, примедбе на документ имале су пет најважнијих земаља ЕУ,
такозване земље квинте, и Сједињене Државе.

  

Русија, Бразил, Кина, Индија и пет земаља Европске уније које нису признале Косово
нису имале примедбе на српску резолуцију.

  

Он је рекао да став земаља квинте не може да се игнорише, али и да Србија неће
одустати ни од Косова и Метохије, ни од Европске уније.

  

„Сматрамо да је наша резолуција веома компромисна. Сматрам такође да нико не може
бити против преговора”, рекао је Тадић и опценио да су преговори Београда и Приштине
прилика да се реши историјски конфликт албанског и српског народа.

  

Србија ће, пре ма његовим речима, наставити борбу за Косову, иако су јој после
мишљења Међународног суда правде исцрпљена правна средства.

  

„Борбу за Косово наставићемо дипломатским, мирним путем”, закључио је Тадић.

  

(Политика)
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