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Председник Парламентарне Скупштине ОЕБС Петрос Ефтимиоу протестовао је јуче
због тога што члановима делегација Алжира и Марока, који су у статусу партнера за
сарадњу на конференцији у Београду, није омогућен улаз на пријем код председника
Србије Бориса Тадића.

  

На пленарној седници, Ефтимиоу је рекао да је непосредно пре пријема код Тадића, у
четвртак увече, добио обавештење да поједине делегације неће моћи да присуствују и
да су тај захтев упутили људи из протокола и обезбеђења српског председника.

  

- Да смо знали да ће се то догодити, не бисмо ни ми остали учествовали на пријему -
рекао је Ефтимиоу.

  

Он је рекао да је саветнику председника Јовану Ратковићу пренео забринутост због тог
догађаја, који је назвао инцидентом, и да му је Ратковић рекао да није обавештен да се
то догодило. Ратковић је, према речима Ефтимиоуа, изразио жаљење и рекао да то
никако није питање српке Владе и њене политике, већ искључиво ствар протокола и
обезбеђења.

  

Шеф мароканске делегације Абед Чакил рекао је да Мароко неће тражити да се казне
кривци за то, али да је догађај за чланове његове делегације био понижење и да се то
схвата јако озбиљно у арапском свету.

  

Шефица делегације Скупштине Србије при Парламентарној Скупштини ОЕБС Сузана
Грубјешић извинила се у име председника Србије и рекла да је сигурна да у том догађају
није било зле намере. Грубјешић је рекла да се вероватно радило о административној
грешки и изразила наду да тај догађај неће покварити гостопримство које је указано
делегатима скупштине у Београду.

  

Министар спољних послова Вук Јеремић такође је упутио извињење због тог, како је
рекао, немилог инцидента, посебно због тога што су у питању две пријатељске земље.
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- Извините, драги пријатељи - рекао је Јеремић и додао да је у питању "обична глупост".

  

(Танјуг)
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