Састанак министра Дачића са министром иностраних послова Палестине
уторак, 09. јун 2015.

Први потпредседник Владе Србије и министар спољних послова Ивица Дачић састао се
са министром иностраних послова Палестине Ријадом Ал Маликијем током званичне
посете председника Махмуда Абаса Србији.
Након састанка двојице министара, шеф српске дипломатије подсетио је на
традиционално и историјско пријатељство између бивше Југославије и Палестине, између
Тита и Јасера Арафата.
Министар Дачић изјавио је да Србија има јасан политички интерес да развија
пријатељске односе и сарадњу са Палестином и навео да се размишља о отварању
амбасаде Србије у Рамали.
Министар Дачић захвалио је палестинским властима на коректном и принципијелном
односу према проблему територијалног интегритета Србије, односно проблему Косова. Он
је истакао да је Србија у више историјских прилика била у ситуацији да помаже Палестини
и палестиском народу и да жели да се та сарадња настави.
Дачић је нагласио да Србија сматра да се мирновни процес мора обновити, да ће се
наставити сарадња, пуно разумевање и координација ставова на међународним
форумима, као и да се разговара о сарадњи у економији, култури, образовању. Он је
додао да се обе стране залажу за фомирање мешовитог комитета, сарадњу привредника,
олакшани визни систем, слободну трговину, као и обнављање веза између универзитета.
"Посета палестинског председника ће бити од изузетног значаја за даљи развој наших
односа", рекао је шеф српске дипломатије.
Палестински министар је рекао да је посета Београду прилика да се понове пријатељство
и солидарност.
"Имали смо срдачне и пријатељске разговоре, осетио сам дух старог пријатељства који је
преовладао. Многе ствари видимо истим очима, и постоје заједнички елементи који треба
да нас удруже да заједно радимо", рекао је Ал Малики, наводећи да ће се радити на
успостављању заједничког комитета, како би се продубили односи.
"Ја сам оптимиста да је овај састанак поставио темеље за даљу изградњу односа који су
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засновани на поверењу, поштовању и старом пријатељству и солидарности", рекао је Ал
Малики.
Он је захвалио Србији на посвећености у свим међународним форумима кад је у питању
палестинско питање.
Министри Дачић и Ал Малики потписали су Меморандум о разумевању и политичким
консултацијама између два министарства.
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