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Србија је отворена за измену текста резолуције о Косову и  Метохији и за проналажење
компромисног текста, рекао заменик премијера  Ивица Дачић.

  

Заменик премијера и министар унутрашњих послова Ивица Дачић изјавио  је да је Србија
отворена за мењање предлога резолуције о Косову и  Метохији коју је поднела
Генералној скупштини Уједињених нација и додао  даје неопходно пронаћи компромисан
текст.

    

"Србија  је више пута рекла да смо спремни за проналажење компромисног текста 
резолуције и спремни смо на све, осим тога да се из текста резолуције  види да је то
стављање тачке на питање статуса Косова", рекао је Дачић  приликом обиласка
Трговишта.

    

Дачић је рекао да је и министар  спољних послова Вук Јеремић информисао Владу да су
разговори вођени пре  подношњења резолуције са партнертима у ЕУ, САД, Русијом и
Кином, али да  очигледно није могло да дође до договора око текста.

  

Према његовим речима, за Србију је било важно да прва поднесе предлог, јер се о том
предлогу прво гласа.

  

"Наша  спремност на компромисе и договоре је ту, али, са друге стране,  компромис
значи и правично решење за све", рекао је Дачић и истакао да  је Србија отворена за
мењање текста, за договоре и разговоре.

  

Дачић  је истакао и да је једино на шта Србија не може да пристане "то да  Србија сада
сама дефинише и каже да је питање Косова решено тиме што је  проглашена
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независност".

  

"За све остало је Србија спремна, пре  свега, за договоре са нашим партнерима и онима
који подржавају ставове  Србије, као и онима који не подржавају ставове Србије, али
јесу наши  партнери, без обзира на то што нам се ставови разликују везано за Косово  и
Метохију", рекао је Дачић.

  

(РТС)
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