Захвалност Молдавији на принципијелној подршци по питању KиМ
уторак, 12. фебруар 2019.

Први потпредседник Владе и министар спољних послова Ивица Дачић састао се данас у
Београду са потпредседником Владе Републике Молдавије за европске интеграције
Јуријем Леанком.
Двојица званичника сагласила су се да две државе успешно развијају односе, да нема
отворених и спорних питања, али да постоји простор за бољу економску сарадњу.
Нагласили да две државе деле и заједнички циљ - чланство у ЕУ, али и сличне проблеме
који се тичу територијалног интегритета и зато ће наставити да помажу једна другој.
Шеф српске дипломатије истакао је да је спољнотрговинска размена износила око 30
милиона евра, да би могла да буде још већа, те да постоји простор и за бољу сарадњу у
области културе, науке, образовања, безбедности и европских интеграција.
„Ми се залажемо за то да ЕУ отвори ширу европску перспективу свим земљама и
сматрамо да то може да буде подстицајно за стабилност у целом региону Европе", рекао
је Дачић.
Министар Дачић је захвалио Молдавији на принципијелној подршци кад је реч о KиМ,
истичући да и Србија има такав став по питању територијалног интегритета и
суверенитета међународно признатих држава. Он је подсетио да Молдавија није гласала
за пријем Kосова у Интерпол и Унеско, и нагласио да се Србија залаже за поштовање
територијалног интегритета Молдавије.
Потпредседник Владе Републике Молдавије Леанка рекао је да Молдавија и Србија имају
сличне циљеве и проблеме - ЕУ као циљ и територијалне несугласице као проблем.
Нагласио је да су билатерлани односи две земље веома добри, али да постоји простор за
унапређење и додаје да очекује посете на највишем државном нивоу у наредном периоду.
„Република Молдавија подржава територијални интегритет Србије и неће променити
принципијелан став по питању Kосова и Метохије, изјавио је данас потпредседник владе
те земље Јуриј Леанка. Он је истакао и да Србија, као земља на европском путу, може да
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буде модел и инспирација за Молдавију.
Kроз историју смо имали узајамне инвестиције, хајде да имамо поново инвестиције у
другим економским пољима које ће донети корист и нашим бизнисменима и нашим
друштвима", казао је Леанка.
„Од вас можемо да научимо како да преговарамо по поглављима, како да постанемо
земља која може да приступи ЕУ и сигуран сам да можете да нам помогнете", рекао је он
и додао да Молдавија може да научи од Србије и како се спроводе реформе, нарочито у
области владавине права.
"Подржаваћемо једни друге у нади да ћемо у једном тренутку моћи да решимо проблеме и
конфликте", нагасио је високи молдавски званичник.
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