
Европски званичници: Резолуцијом отворен пут за дијалог 
четвртак, 09 септембар 2010 21:44

У данашњим реаговањима европских званичника на нацрт резолуције који је Србија
усагласила са Европском унијом у први план се истиче да је постигнутим договором
отворен пут за дијалог Београда и Приштине.

  

Мадрид сматра да резолуција која ће заједнички бити представљена Генералној
скупштини Уједињених нација на усвајање отвара перспективу дијалога Србије са
властима Косова, уз посредовање Европске уније, за који би Шпанија волела да ускоро
донесу добре резултате.

  

У изјави шпанског министра спољних послова Мигела Анхела Моратиноса коју је данас
Тањугу доставила амбасада Шпаније у Београду истиче се да је договором Србија
"снажно потврдила жељу да у конструктивном духу настави да предузима чврсте кораке
у процесу европских интеграција".

  

Министар спољних послова Француске Бернар Кушнер изјавио је да договор Србије и
ЕУ о нацрту резолуције о Косову у ГС УН "отвара пут дијалогу између Београда и
Приштине, на који је Француска непрестано позивала", а који је "неопходан да би се
подстакла сарадња, напредовало на путу ка Европи и како би се побољшао живот свих".

  

У изјави коју је Тањугу упутила амбасада Француске у Србији Кушнер је истакао да је "то
је још један корак више у нормализацији односа између Србије и Косова".

  

Председник Европског парламента Јержи Бузек поздравио је данас договор који су
постигли висока представница Европске уније Кетрин Ештон и председник Србије Борис
Тадић о резолуцији и позвао Београд и Приштину да седну за преговарачки сто и
постигну споразум који би коначно решио сва отворена питања и допринео бољем
животу свих својих грађана.

  

Потпредседник Социјалдемократске фракције у Европском парламенту Ханес Свобода
сматра да је постигнути договор велики успех Уније и њене дипломатије, али и шефа
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српске државе, чија спремност на компромис сада мора наићи и на позитивну реакцију
ЕУ.

  

Свобода верује да је нови нацрт резолуције о Косову отворио пут за директне и
отворене разговоре Београда и Приштине, а истог мишљења је и министар спољних
послова Аустрије Михаел Шпинделегер који сматра да би они "требало сада брзо да
започну".

  

Шпинделегер договор Србије и ЕУ око заједничке резолуције о Косову види као
позитиван је сигнал и олакшање за читав регион и додаје да је Србија овим кораком
доказала политичку разумност и далековидост.

  

Званична Грчка истиче да нацрт резолуције о Косову у ГС УН потврђује став и напоре
Атине за проналажење решења за Косово које би се темељило на консензусу, као и да
је њиме потврђен европски пут Србије.

  

Портпарол грчког Министарства спољних послова Григорис Делавекурас је саопштио да
је нацртом резолуције "поново потврђен и европски пут Србије, што је кључни елемент за
решење за Косово, Србију и цео регион".

  

(Танјуг)
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