Дачић: Водимо рачуна о својим интересима
недеља, 11. мај 2014.

Србија жели да буде чланица ЕУ и свесни смо својих обавеза на том путу, али мора да
води рачуна о својим државним интересима, поручио је данас први потпредседник Владе
и шеф српске дипломатије Ивица Дачић
Дачић је, поводом позива неких европских званичника да у вези са кризом у Украјини
Србија усагласи своју политику са ЕУ, рекао за РТС да Србија поштује правила ЕУ, али да
неће уводити мере против Русије, "нашег традиционалног пријатеља.
"Како се више будемо приближавали ЕУ, имаћемо све већу обавезу да се придржавамо
заједничке спољне и безбедносне политике Уније. Међутим, у овој фази Србија мора да
води рачуна, да с једне стране поштује нашу опредељеност ка ЕУ, а са друге стране да
морамо по сваком конкретном питању да процењујемо и наше државне и националне
интересе", навео је српски министар.
Он је додао да је Србија веома јасно рекла свој став.
"Ми поштујемо територијални интегритет сваке земље чланице УН а са друге стране
Србија не може и неће да уводи било какве санкције против Русије, нашег
традиционалног пријатеља", рекао је Дачић и поновио да је тај став принципијелан.
Он је упитао и зашто би Србија радила нешто чиме би била испред неких других
европских земаља.
"Читао сам ноћас да неке земље Запада продају и даље оружје Русији ", навео је Дачић и
додао: "Ми кад направимо састанак са Кином то се гледа двоструким аршинима, а кад
они поведу читаве делегације и направе посао столећа са Кином онда је то нормално."
"Знамо ми наше обавезе, али такође живот нас је научио и да морамо да водимо рачуна и
о својим интересима. Било би нам много лакше да смо исте овакве речи чули када је
Косово имало незаконите поступке према Србији. Двоструки аршини производе и
стварају преседане, који имају штетне последице", приметио је Дачић.
Дачић је одбацио наводе да став Србије према Украјини нарушава преговарачки процес
Србије са Европском унијом.
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Коментаришући процес преговора са ЕУ, он је подсетио да динамика није била
поремећена изборима у Србији, па не верује ни да ће бити поремећена парламентарним
изборима на Косову и у ЕУ.
"Наша динамика је таква да ми желимо, спремни смо да идемо у отварање нових
поглавља", истакао је Дачић
Он је рекао да је, од министра спољних послова Грчке и председавајућег ЕУ Евангелоса
Венизелоса добио је уверавања да се Грчка својски труди да у јуну буде одржана друга
међувладина конференција, али да она има смисла ако се отвори неко поглавље.
Како је додао, највероватније ће друга међувладина конференција бити одржана у
октобру, за време италијанског председавања.
"Ми објективно поглавље 23 и 24 не можемо да отворимо до Нове године. Поглавље 35
има доста проблема, морају да се дају конкретни одговори на питања која још нису
имплементирана, односно неке земље постављају као услов да мора да се имплементира
оно што је до сада било договорено. Заинтересовани смо да се поглавље 32 што пре
отвори, то је поглавље о финансијској контроли, доста смо одмакли, а очекујемо да до
краја године буде отворено и поглавље 35, то је поглавље о Косову", констатовао је
Дачић.
Циљ је професионална, модерна и јака дипломатија
Дачић је рекао да ће у наредном периоду приоритет бити професионална, модерна и јака
дипломатија која ће помоћи нашој земљи да оствари што већи међународни утицај.
Амбасадори који нису задовољили биће враћени и распоређени на упражњена места,
рекао је Дачић.
"Ја хоћу да наше дипломате помогну да остваримо што већи међународни утицај. Како да
дођемо до оних који одлучују у тим земљама. То ће бити циљ у наредном периоду професионална, модерна и јака дипломатија, која ће моћи да помогне нашој земљи",
навео је Дачић.
Према његовим речима, од 2009. године до данас издато је више од 3.000 дипломатских
пасоша, највећи број је издат регуларно али је било и злоупотреба.
То ће бити промењено, рекао је Дачић и указао да ће у случајевима у којима је
злоупотреба било неправилности бити исправљене.
Министар је навео да је прошле године око 25.000 телеграма кружило што унутар
Министарства спољних полова, што екстерно за информисање и у једном од њих је
јављено да је Бурунди послала своје војнике у мировну мисију у неку другу афричку
земљу.
"Од каквог је то значаја за српску дипломатију и државу?", запитао се Дачић и подвукао
да бити амбасадор није награда за некога, већ дипломата треба да помогне својој држави
да оствари што већи међународни утицај а то значи како да дођемо до оних који одлучују
у тим земљама и чије ће одлуке имати последице по Србију.
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{youtube}wLWfTqdYy_I{/youtube}
Извор: РТС
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