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Шеф српске дипломатије Вук Јеремић рекао је да Резолуција, која је консензусом
усвојена на седници Генералне скупштине УН, ни на који начин не потврђује независност
Косова, нити доводи у питање територијални интегритет Србије.

  

Јеремић је синоћ рекао Тањугу да је усвајање резолуције Србије о Косову, усаглашене
са ЕУ, од изузетно велике важности, јер се њом окончава процес пред Међународним
судом правде са политичким закључком који позива на преговоре.

  

"Резолуција која је усвојена ни на који начин не потврђује независност Косова, нити
доводи у питање територијални интегритет Србије. Већина говорника у данашној
дебати, укључујући и неке од најутицајних држава - Русију, Кину, Индију, Бразил,
Аргентину, Индонезију јасно је дискутовала у корист Србије", рекао је Јеремић.

  

Он је подсетио и да две трећине чланица УН није признало једнострано проглашену
независност Косова, као и да је решење прихватљиво за све стране могуће постићи само
дијалогом.

  

"Србија је спремна за дијалог. Србија је одувек била спремна за дијалог, а надам се да
ће и косовски Албанци бити спремни за дијалог. Решење за било које отворено питање
може се легитимно постићи само када буде потврђено у Савету безбедности", истакао је
Јеремић.

  

Шеф српске дипломатије рекао је и да је седница ГС УН каснила више од два сата, јер су
се косовски Албанци појавили у сали, а нису били позвани ни од једне државе чланице
УН.

  

Јеремић је рекао да су представници Србије захтевали да косовски Албанци напусте
салу, што они нису учинили, одбијајући да уђу у састав било чије делегације.
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Према његовим речима, спор је разрешен тако што је пет држава - САД, Немачка,
Британија, Италија и Француске - позвало представнике косовских Албанаца као госте.

  

(Танјуг-Фонет)
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