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Београд - Заменик премијера и министар унутрашњих послова Ивица Дачић оценио је
данас добијање статуса кандидата за чланство Србије у ЕУ позитивном одлуком која је у
интересу грађана Србије.

  

- Сваки грађанин Србије може само да се радује што смо добили статус кандидата који,
пре свега, значи потврду да је Србија демократско друштво, да су постигнути значајни
резултати у области реформи, а Србија верификована као држава у којој постоје
европске вредности - истакао је Дачић у Палати Србије.

  

  

Дачић је упозорио да су дуг пут и искушења Србије до коначног чланства у ЕУ, али да
треба наставити пут на очувању националних интереса.

  

Према његовим речима, одлука европских званичника допринеће поимању Србије на
другачији начин од досадашњег.

  

- ЕУ није хармонична, идеална, било је доста ситуација са питањима која су постављана
Србији, а нису постављана другим кандидатима за чланство, али је у сваком случају ово
позитивна одлука у интересу грађана Србије и велики плус за државу у целини - истакао
је Дачић.
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Он очекује да ће неке предрасуде која постоје у нашем народу остати и даље, али је
нагласио да је Србија учинила доста на промени мишљења о њој у целом свету.

  

- Многи проблеми још постоје, али је важно да је Србија сада фактор мира и стабилности
и намеће политику без непотребних свађа - нагласио је Дачић.

  

Он је истакао да га посебно радује чињеница што се предизборно обећање ДОС-а
остварило баш у време када је СПС у Влади Србије.

  

- Војислав Коштуница је 2000. победио Слободана Милошевића са причом о Србији у ЕУ.
Данас је Коштуница против ЕУ, а СПС у влади која је изборила кандидатутру. Па, нека
неко онда каже да се ствари нису промениле - истакао је Дачић.

  

(Танјуг)
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