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Дан после усвајања резолуције о Косову, коју је у договору са ЕУ, Генералној
скупштини УН поднела Србија, у табору присталица косовске независности влада
нескривено задовољство. Кетрин Ештон је на питање да ли је председнику Тадићу
нешто обећала у замену за попуштање око резолуције, одговорила одречно. 

  

У Приштини се слави велика победа, пошто је, како се тамо тумачи, Светска
организација прихватила мишљење Међународног суда правде да проглашење
независности Косова није било у супротности с међународним правом.

  

Косовски званичници изражавају спремност за директне разговоре са Београдом, а
спремност да дијалог олакша у петак је у Бриселу поновила високи представник ЕУ за
спољну и безбедносну политику Кетрин Ештон.

  

"Желим да, на почетку, поздравим резолуцију усвојену у УН, јер она пружа прилику
Србији и Косову да крену напред. Ми смо ставили до знања да смо спремни, и да се
надамо, да ће се разговори двеју страна водити у Бриселу. Премијеру Тачију и
председнику Тадићу сам рекла да су добили прилику да решавају практична питања на
терену. Они ће разговарати, јер обојица желе да се окрену будућности, а та будућност
је, уверени смо, европска". 

  

Кетрин Ештон је на питање да ли је председнику Тадићу нешто обећала у замену за
попуштање око резолуције, одговорила одречно.

  

"Ништа му нисам понудила. Само сам указала на то колико је значајно да искористи ову
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прилику и да крене напред" рекла је Кетрин Ештон, уочи дводневног неформалног
министарског састанка ЕУ, који је у петак почео у Бриселу.

  

Од земаља које су подржавале чврст курс Београда према Косову, руско министарство
иностраних послова саопштило је да је Москва подржала усвајање резолуције УН о
Косову зато што је она била прихватљива за Београд.

  

У саопштењу се такође каже да резолуција 1244 и даље остаје правни основ за трајно
решење косовског проблема.

  

(BBC)

  

 2 / 2


