
Роуз Готемелер: Видимо многе бенефиције у сарадњи НАТО и Србије, доказали смо да осиромашени уранијум нема утицаја на здравље; Војска Косова само у складу са косовским Уставом
среда, 11 јул 2018 19:12

Брисел -- Заменица генералног секретара НАТО Роуз Готемилер изјавила је да процес у
вези са оружаним снагама Косова мора бити у складу са уставом Косова.

  

  

“Такође је веома важно да Косово настави са својим важним реформским процесима, а
то укључује потпуно професионалне снаге безбедности и напредак. НАТО је увек
заузимао став да, када је реч о косовским оружаним снагама, овај процес треба
спроводити на уставни начин, према посебним уставним процедурама. Наставићемо да
радимо са званичницима на Косову у вези са овим питањем. Са Самита ћете видети
документе, који ће у наредним данима изаћи, да настављамо да подржавамо операције
КФОР-а на Косову. Мислимо да су они веома важни за наставак јачања безбедности у
региону, али и за помоћ у изградњи професионализма у оквиру снага безбедности на
Косову”, рекла је Готемилер Танјугу пред самит НАТО-а у Бриселу.
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Како је објаснила, безбедносне снаге би могле бити важне за наставак јачања
безбедности у региону, што би их учинило професионалнијим.

  

Заменица генералног секретара НАТО Роуз Готемелер изјавила је у Бриселу да се
КФОР неће повући са Косова.

  Она је истакла и да ће на предстојећем самиту НАТО бити рећи о посвећености
наставку мисије КФОР-а   

Одговарајући на питања новинара из Србије о осиромашеном уранијуму који је коришћен
током бомбардовања Србије 1999. године, Готемелерова каже да су и НАТО и
Уједињене нације 2001. спровели темељне научне истраге које су доказале да
осиромашени уранијум нема утицаја на здравље.

  

"Знам да постоји стална бојазан о томе у Србији, мислим да морамо да наставимо наш
дијалог и наставимо да разумемо ту бојазан, али са нашег гледишта докази не указују на
то да постоје проблеми", рекла је Готемелерова.

  

Упитана да ли НАТО има намеру да се извини Србији за агресију 1999. године,
Готемелерова је рекла да су генерални секретар НАТО Јенс Столтенберг и она током
својих посета Србији изразили жаљење због оног што се догодило.

  

"Али желимо и да нагласимо до које мере безбедносни односи у партнерству са НАТО
доприносе безбедности и стабилности широм региона и помажу повећању бенефиција
за српску јавност", рекла је Готемелерова, додајући да они виде многе бенефиције у
сарадњи НАТО и Србије и да желе да се она настави.
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  Међутим, како каже, притиска на Србију да се придружи НАТО неће бити.  "У потпуности је на Србији да одлучи какви ће њени безбедносни односи бити, стогапоздрављамо партнерство са Србијом. Погледајте мапу Европе и Швајцарску и Аустријуна њој, они су наши цењени партнери и никада, никада нисмо вршили притисак на њихда морају да се придруже НАТО. Ми то не радимо, НАТО то једноставно не ради", реклаје Готемелерова.  Кад је реч о тужби коју ће Србија покренути против чланица НАТО, заменица генералногсекретара каже да они имају има два истраживања као одговор на тужбу да се они идаље држе доказа који су прикупљени током истраге.  (Танјуг)  
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