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Маја Гојковић и Џанг Деђијанг потписали Меморандум о разумевању

  

Председник Сталног комитета Свекинеског народног конгреса Кине Џанг Деђијанг и
председница Скупштине Србије Маја Гојковић потписали су у Београду Меморандум о
разумевању који, како су истакли, представља нову фаза сарадње и још један корак
потврде "челичног пријатељства" две земље.

  

  

Гојковић је новинарима у Скупштини Србије после састанка са Џангом рекла да су
констатовали да су билетарални односи веома добри и да се у последњих неколико
година налазе на историјски високом нивоу.

  

Она је казала да је са Џангом разговарала о свим аспектима сарадње и могућности
унапређења сарадње и о циљевима које сарадња парламентарна треба да оствари.

  

Како је навела, њихов задатак је да прате имплементацију договора руководства две
државе у оквиру иницијатива "Појас пут", као и Форума Кина - централноисточне
европске земље и спровођење свих пројеката који се договоре на том нивоу власти.

  

Према њеним речима, говорили су и о културној сарадњи, изградњи кинеског културног
центра у Београду, могућој сарадњи у филмској индустрији и авио лету између Србије и
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Кине.

  

Гојковић је изразила наду да ће бити успостављен лет између Београд и Пекинга или
неког другог великог кинеског града.

  

Џанг је казао да је Свекинески конгрес спреман да уложи додатне напоре са
Скупштином Србије у имплементацији важних консензуса лидера две земље и да
грабимо историсјку шансу изградње појаса пута и да интезивирају узајмно корисну
сарадњу стварајући чврсшу судбинску заједницу кине и Србије.

  

"Придајемо велик значај развоју односа и пријатељства са Србијом и спремни смо са
српском страном да учршћујемо и продубљујемо сарадњу и пријатељство и оставрујујемо
заједнички просперите и нову страницу у сарадњи Србије и Кине", као је Џанг.

  

Он је у званичну посету Србији дошао данас на позив председнице Скупштине.

  

Џанг је пре састанка у Дому народне Скупштине са Мајом Гојковић положио венац и
одао почаст стадалима у НАТО бомбардовању киснеске амбасаде у Београду 1999.
године.

  

Председник Свекинеског народног конгреса Џанг Деђианг стигао у Србију -
дочекала га Маја Гојковић

  Председник Сталног комитета Свекинеског народног конгреса Народне Републике
Кине Џанг Деђианг слетео је на аеродром Никола Тесла.   
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  На аеродрому где га је дочекала председница Народне скупштине Маја Гојковић.  Џанг Деђианг боравиће у тродневној званичној посети Србији, на позив председницепарламента Србије Маје Гојковић.  Он је дочекан уз највише почасти, постројену гарду ВС, а такође и традиционалнопослужен са погачом и сољу.  Приређен је и културно уметнички програм, госта из Кине дочекала су деца у народнојношњи која су носила заставице две земље, а Џангу и његовој супрузи уручила су ицвеће.  Гојковић и Џанг данас ће одати почаст жртвама страдалим у НАТО бомбардовану наместу где се налазила кинеска амбасада, после чега ће бити приређен свечани дочек уДому Народне скупштине.  Теме разговара биће развој парламентарне сарадње, унапређење политичких иекономских односа, учешће Србије у иницијативама "Појас и пут" и формату сарадњаКине и земаља централне и источне Европе (КИНА-ЦИЕС).  У циљу даљег јачања пријатељских односа и парламентарне сарадње, у оквирусвеобухватног стратешког партнерства које две државе развијају, председници двапарламената потписаће Меморандум о разумевању између Скупштине Србије иСвекинеског народног конгреса Народне Републике Кине.  Другог дана посете, у понедељак, 17. јула Џанг ће се обратити посланицима на посебнојседници парламента, коју је тим поводом сазвала председница Скупштине Србије.  У оквиру посете председници два парламента Гојковић и Џанг, са председницом ВладеСрбије Аном Брнабић, обићи ће у понедељак Железару Смедерево и ТЕ Костолац Б.  (Танјуг, Бета)  
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