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Министар за Косово и Метохију Горан Богдановић изјавио је данас да је политика и "И
Европа и Косово", упркос свим искушењима и препрекама, добијањем статуса
кандидата, прошла међународни тест, чиме је потврђена и њена исправност.

  

Тиме се показало и да нема друге - боље могућности од ње, рекао је Богдановић Танјугу
и истакао да је то уједно и јасан показатељ да треба следити пут очувања
територијалног интегритета и суверенитета Србије уз поштовање Резолуције СБ УН
12.44 и Устава Републике Србије.

  

"Добијање кандидатуре за чланство у ЕУ је велики корак за Србију и све њене грађане,
који показује да се може водити проевропске политика истовремено са политиком
заштите државних и националних интереса и без одрицања од делова сопствене
територије" рекао је Богдановић.

  

Према његовим речима Србија је добијањем статуса кандидата за чланство у ЕУ
потврдила да је земља која има јасну и просперитетну будућност.

  

"Кандидатура доноси пре свега Србији економску сигурност и тиме извеснији и бољи
живот свих грађана. У политичком смислу од данас смо ближи и поузданији партнер
земљама ЕУ а добијање кандидата је ојачало наш капацитет и позицију у одбрани и
заштити наших државних интереса" указао је министар.

  

Богдановић је поручио Србима на Косову и Метохији да буду уверени да ће Влада
Србије и целокупни државни врх одлучно и истрајно наставити да се боре за решења
која су најбоља за Србију и која су у складу искључиво са националним државним
интересима и Уставом.
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"Без обзира што се могу чути различита мишљења, пре свега опозиционих странака,
апсолутно је неистина да се за добијање кандидатуре Србија одрекла косовских Срба"
рекао је Богдановић који је подвукао да је у ствари Србија само добила још јачу позицију,
и већи капацитет да се и даље бори за своје интересе на КиМ.

  

Ово је уједно и прилика да се посебна пажња посвети економском развоју подручја са
српском већином имајући у виду да је то један од основних предуслова за повратак и
опстанак Срба на простору Косова и Метохије, закључио је Богдановић.

  

(Танјуг)
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