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Специјални представник ЕУ на Косову Питер Фејт врши својеврстан притисак на
Међународни суд правде, предвиђајући да одлука тог суда ништа неће променити када
је реч о статусу Космета, истакао министар Горан Богдановић.

  

Министар за Косово и Метохију оценио је да специјални представник ЕУ на Косову
Питер Фејт, предвиђајући нови талас признавања независности Косова после изношења
саветодавног мишљења Међународног суда правде, није говорио у својству званичника
ЕУ, већ као лобиста за независност јужне српске покрајине.

  

"Фејтове изјаве морају се посматрати из угла старог проблема, односно његове
двоструке улоге. Чињеница је да је управо ту своју двоструку функцију Фејт крајње
прорачунато злоупотребљавао, да се никад не би знало када говори испред ЕУ, а када,
као шеф Међународне цивилне канцеларије, у име земаља које су признале нелегално
проглашену независност", изјавио је Богдановић агенцији Тањуг.

  

Питер Фејт, према Богдановићевом мишљењу, врши својеврстан притисак на
Међународни суд правде, предвиђајући да одлука тог суда ништа неће променити када
је реч о статусу Косова и Метохије.

  

"Не треба имати илузије да ће суд бити поштеђен далеко озбиљнијих политичких
притисака од овог Фејтовог покушаја. Међутим, ја верујем да ће одлука Међународног
суда правде бити у складу са међународним правом и да неће бити негативна по Србију.
Такође сам убеђен да ће она управо допринети покретању новог преговарачког процеса
између Београда и Приштине о статусу Косова и Метохије јер овакав статус који
тренутно постоји никоме не одговара", рекао је Богдановић.

  

Фејт је јуче у Бриселу изјавио да ће, након што Међународни суд правде изнесе
саветодавно мишљење о легалности проглашења независности Косова, вероватно
уследити знатан број нових признања његове независности.

  

"Надам се и претпостављам да ће то довести до новог таласа признања независности",
рекао је Фејт на конференцији за новинаре у Бриселу на којој је, заједно са шефом
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мисије Еулекса на Косову Ивом де Кермабоном, говорио о најновијим политичким
збивањима и активностима Еулекса на Косову.

  

Истичући да говори у име земаља које су признале Косово, Фејт је рекао да
претпоставља да ће саветодавно мишљење Међународног суда правде у општем смислу
"пружити извесну утеху положају Београда и извесну подршку позицији Косова" и да ће
то бити "мешовит скуп мишљења" на основу којег ће онда свака земља извући закључак.

  

(РТС)
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