
Беџет Пацоли: Промена статуса из посматрача у придруженог члана у организацији Франкофоније велики успех дипломатије Косова; оптимиста сам да ћемо новембру добити чланство у Интерполу
петак, 12 октобар 2018 10:59

Косовски министар спољних послова Беџет Пацоли оценио је промену статуса Косова са
посматрача на придруженог члана у организацији Франкофоније као велики успех
дипломатије Косова, преноси РТК.

  

  

„Сматрам да је догађај у Јеревану највећи после Уједињених нација. Тамо се окупио
велики број представника међународне заједнице и да се међу тим државама сматраш
као једнак је велики успех за Косово. У овој организацији постоје нека правила. Пре
свега морате бити присталица ове организације да бисте имали статус посматрача.
Онда је потребно да прође неколико година, можда деценија, да се се пређе на следећу
позицију. Имали смо довољно среће да у року од четири године од посматрача
постанемо придружени члан. Од данас ће Косову бити лакше да постане пуноправни
члан“, рекао је Пацоли у интервјуу за Клан Косова.

 1 / 2



Беџет Пацоли: Промена статуса из посматрача у придруженог члана у организацији Франкофоније велики успех дипломатије Косова; оптимиста сам да ћемо новембру добити чланство у Интерполу
петак, 12 октобар 2018 10:59

  

Он је такође рекао да је имао препреке од стране Србије на овом догађају.

  

„Србија је увек била опструктивна. На састанку министара јуче и прекјуче је била против
присуства Косова у овој сали. Они су изјавили да се наводно политизује конференција
Франкофоније. Међутим, таква ствар не оставља утисак на нас“, објаснио је Пацоли.

  

Пацоли је такође изразио оптимизам по питању чланства Косова у Интерпол, јер су, како
је рекао, косовске дипломате доследно лобирале за то чланство, што је настављено
током његовог боравка у главном граду Јерменије, Јеревану.

  

„Састали смо се са многим шефовима држава, са премијером Канаде, лобирали смо за
гласове у новембру. Разговарали смо са свим државама, независно од тога да ли су нас
признали или не, о гласању за чланство Косова у Интерполу у новембру. Ја не верујем
да у свету постоји држава која не зна да је Косово на дневном реду међународног
самита Интерпола ове године. Сви знају и могу да вам кажем да имамо разлога за
оптимизам да ћемо постићи успех у новембру“, рекао је Пацоли.

  

(Данас)
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