
Текст "Декларације о унапређењу односа између Србије и Хрватске", коју су потписали Александар Вучић и Колинда Грабар Китаровић

Пише: Документи
понедељак, 20 јун 2016 17:23

  

Мандатар за састав Владе Србије Александар Вучић и председница Хрватске Колинда
Грабар Китаровић потписаће данас "Декларација о унапређењу односа и решавању
отворених питања".
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Текст "Декларације о унапређењу односа између Србије и Хрватске", коју су потписали Александар Вучић и Колинда Грабар Китаровић

Пише: Документи
понедељак, 20 јун 2016 17:23

  Н1 ексклузивно доноси текст декларације у којој се наводи да је договорено да се, уциљу унапређења билатералних односа, регионалне сарадње и стабилности као ирешавања отворених питања између две државе, активно покрену или убрзају следећипроцеси.  Ти процеси су: унапређење билатералне заштите мањина - српске у хрватској и хравтскеу Србији на основу Споразума између Србије и црне Горе и Хрватске о заштити правасрпске и црногорске мањине у Хрватској и хрватске мањине у Србији и Црној Горипотписаног 15. новембра 2004. године у Београду, као и Оквирне конвенције за заштитунационалних мањина, усвојене од стране Савета Европе 10. новемнра 1994. године.  Друга тачка конвенције наводи да одмах треба приступити преговорима државнихкомисија о одређивању граничне линије између Србије и Хрватске, на основумеђународног права.  "Две државе немају никаквих територијалних зехтева, а у случају да билатералнипреговори у разумном времену не успеју, обе државе су спремне да свој територијалниспор иунесу пред међународне правосудне институције".

  Трећа тачка Декларације је сагласност да су и Србија и Хрватска спремне да убрзајупримену Споразума о питањима сукцесије, потписаног 29. јуна 2001. године у Бечу ачетврта сагласност да је потрага за несталим лицима приоритетно хуманитарно питањеи да ће уложити искрене и максималне напоре у тражењу несталих.  У наставку декларације се наводи да су обе државе свесне нових изазова пред Европоми светом, посебно међународног тероризма и светске мигрантске и избегличке кризе каои да су спремне да активно и координирано делују у борби против тероризма иизбегличке кризе.  "Обе државе су спремне да активно учествују у заједничким развојним и прекограничнимпројектима ЕУ",  наводи се на крају декларације.  Видети још:  Мандатар Вучић и председница Хрватске Колинда Грабар Китаровић потписалиДекларацију о унапређењу односа и решавању отворених питања  (Н1) 
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