
Комерсант: „Косово“ има велике шансе да уђе у Савет Европе. Вучић очигледно рачуна на подршку Москве, али је питање да ли ће је добити, јер је Србија већ три пута подржала антируске резолуције у УН
четвртак, 12 мај 2022 18:50

Шансе Приштине да удје у Савет Ервопе су велике, посебно после недавног искључења
Русије из те организације, пише данашњи московски дневник Комерсант.

  

  

Лист подсећа да је председник Србије Александар Вучић обећао јак дипломатски
одговор, очигледно рачунајући и на подршку Москве, али додаје да је, медјутим, питање
да ли ће је добити.

  

Дневник пише да је сама Србија већ три пута у време украјинске кризе подржала у УН
антируске резолуције, медју којима и обуставу чланства Русије у Савету за људска
права, те да је Вучић недавно критиковао Кремљ за слабљење српске позиције када је
реч о Косову.
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У спровођењу моћне кампање у свету за опозив прознања Косова, Београд очигледно
рачуна, као и раније, на подршку Москве, међутим, недавно је руско министарство
спољних послова, први пут током украјинске кризе, изразило незадовољство ставом
Србије, која је подржала три антируске резолуције у УН

    

Комерсант пише да би чланство Приштине у Савету Европе за њу била велика
дипломатска победа, те да има велике шансе да у тој организацији добије неопходну
већину, пошто су две трећине чланица подржале косовску независност.

  

Лист пише, позивајући се на неименоване изворе блиске властима у Србији да ће
Београд поново почети активну дипломатску кампању како би државе које су признале
Косово повукле признање.

  

„У спровођењу моћне кампање у свету за опозив прознања Косова, Београд очигледно
рачуна, као и раније, на подршку Москве“, пише лист и додаје да је, медјутим, недавно
руско министарство спољних послова, први пут током украјинске кризе, изразило
незадовољство ставом Србије, која је подржала три антируске резолуције у УН“.
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  Лист подсећа и да је прошле недеље председник Србије генерално замерио Кремљу даслаби српску позицију о Косову.  „Тако да активно руско учешће у српској кампањи овога пута није нимало очигледно“,закључује Комерсант.  (Бета)  
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