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Савет безбедности УН вечерас ће размотрити ситуацију на Косову на основу редовног
извештаја генералног секретара УН Бан Ки Муна у којем је затражио од косовских
власти да до 2015. формирају специјални суд.  

  

На седници ће учествовати министар спољних послова Србије Ивица Дачић, а Косово
представља шеф дипломатије Енвер Хоџај. У редовном извештају, генерални секретар
УН Бан Ки Мун затражио је од косовских власти да уз подршку ЕУ до почетка 2015.
године формирају специјални суд који би испитао налазе специјалног истражног тима
ЕУ о ратним злочинима Ослободилачке војске Косова током 1999. године.

  

"Снажно позивам власти на Косову као и структуре ЕУ за подршку, да осигурају
оснивање специјалног суда до почетка 2015", наводи Бан Ки Мун у извештају који
обухвата период од 16. априла до 15. јула.

  

Он је оценио да је извештај специјалног истражног тима, под вођством Клинта
Вилијамсона, "од кључног значаја за поштовање основних принципа међународне
правде, борбу против некажњивости и борбу за то да починиоци сносе одговорност за
своја дела што је све потребно за јачање помирења и исцељења међу заједницама на
Косову".

  

Генерални секретар УН поздравио је формирање нове српске владе и одржавање
парламентарних избора на Косова, али и истакао да што пре треба наставити дијалог
Београда и Приштине.
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"Пуна и доследна имплементација Бриселског споразума треба да обезбеди контекст за
решавање других отворених питања кроз дијалог на највишем нивоу, уз посредовање
ЕУ", поручио је он.

  

Две стране су показале "снажну приврженост" европским интеграцијама, што је уз
активну улогу ЕУ било пресудно за почетак процеса нормализације односа, оцењује
генерални секретар УН. Бан Ки Мун је поздравио формирање скупштина општина са
већинским српским становништвом на северу Косова, као и усвајање њихових статута.

  

Он је осудио насилне демонстрације у јужној Косовској Митровици 22. јуна и напоменуо
да је у јуну било више инцидената који су подигли напетост на обе стране.

  

"Од суштинског је значаја да се избегава повлачење једностраних потеза и употреба
запаљиве реторике како би се обезбедио успешан наставак дијалога", нагласио је Бан
Ки Мун.

  

(Танјуг)
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