
Јенс Столтенберг: Србија остаје цењен партнер НАТО, у потпуности подржавамо дијалог Београда и Приштине; Претварање БСК у армију може имати озбиљне последице по Косово, у таквом случају Савет НАТО морао би да преиспита присуство КФОР-а
среда, 05 децембар 2018 20:00

Сигурност и стабилност Западног Балкана су најважнији за НАТО, изјавио је генерални
секретар НАТО Јенс Столтенберг уочи данашње расправе о Западном Балкану, у оквиру
састанка министара спољних послова, и додао да Србија остаје цењен партнер НАТО,
да се Алијанса радује доласку Македоње и да БиХ даје вредан допринос операцијама
НАТО.

  "Србија остаје цењен партнер. НАТО такође у потпуности подржава дијалог између
Београда и Приштине, олакшаног од ЕУ. Ово је од кључног значаја за мир и сигурност у
региону", рекао је Столтенберг.   

Он је рекао да је Босна и Херцеговина вредан допринос операцијама НАТО и да у
потпуности НАТО подржава њен пут ка еуроатлантским интеграцијама.

  

"Имамо чврсте везе са свим земљама у региону. Поздрављам процедуру која се проводи
у Скопљу у вези с имплементацијом договора о имену и радујем се што ћемо дочекати 30.
чланицу НАТО када се заврше процедуре", рекао је Столтенберг, преносе медији у
региону.

  

Састанку се на позив генералног секретара НАТО придружила висока представница
Европске уније за спољну политику Федерика Могхерини која је поздравила добру
сарадњу с НАТО.
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"Када је реч о Босни и Херцеговини желимо да задржимо фокус на реформама, посебно
економским. Изузетно је важно да се реформски процеси задрже на врху листе
приоритета у тој земљи након одржавања избора у Босни и Херецговини", казала је
Могерини.

  

Претварање БСК у армију, може имати озбиљне последице по евроатлантске
интеграције Косова

  

Генерални секретар НАТО Јенс Столтенберг изјавио је данас да покушај власти у
Приштини да Безбедносне снаге Косова, противно саветима НАТО савезника, претворе
у армију "може имати озбиљне последице по евроатлантске интеграције Косова".

  

Столтенберг је рекао и да би у таквом случају, Савет НАТО морао да преиспита раван
присуства КФОР-а на Косову.

  

Генерални секретар Атлантског савеза је упозорио такодје да царине Приштине од 100
одсто на увоз из Србије и БиХ "изазивају нове поделе" и да "такви кораци доводе
дијалог Београд-Приштина, уз посредовање ЕУ, у још тежу ситуацију".

  

Он је позвао Приштину и Београд да се уздрже од провокативних мера и порука.

  

За покушај да се БСК претвори у армију је "сад лош тренутак" и промена мандата БСК
може да се учини само сагласно Уставу, уз консултације с чланицама НАТО и другим
савезницима и уз учешће свих чинилаца на Косову, рекао је Столтенберг на завршетку
заседања шефова дипломатија НАТО у Бриселу.

  

Челник НАТО је подвукао да приштинске власти сад то настоје да учине,"супротно
саветима многих НАТО савезника и без укључивања свих чинилаца" и поново предочио
да, уколико би дошло до промене мандата БСК, "НАТО би морао да преиспита раван
ангажовања на Косову".
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Он је то рекао пошто су шефови дипломатија Атлантског савеза заједно с високом
представницом Федериком Могерини размотрили "сарадњу са Западним Балканом",
подручјем "од кључне важности за европску безбедност", како је то изјавила Могерини.

  

(Фонет, Бета)

  

 3 / 3


