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Стано: Билатералните прашања да не бидат пречка за влез во ЕУ

Пораката на портпаролот на еврокомесарот за проширување, Филе доаѓа по прашањето во
врска со последните закани од Бугарија
Билатералните прашања не треба да заддржуваат ниту една земја во процесот на пристапување - порачува
Петер Стано, портпарол на еврокомесарот за проширување на Евроспката унија, Штефан Филе. Пораката на
гласноговорникот на Филе доаѓа по прашањето во врска со последните закани од Бугарија, најнова членка
на ЕУ што по Грција се заканува дека ќе стави вето на евроатлантските интеграции на Република
Македонија поради отворени историски прашања.
На прашањето дали во Директоратот за проширување при Европската комисија се свесни дека друга земјачленка на ЕУ, по Грција, се заканува со вето на Македонија, што значи комплетна злоупотреба на правилото
на консензус што е потребно за една од земјите-кандидати да влезе во Унијата, но и дека исто така е
нарушување на еден од столбовите на Унијата, а тоа е правото на изразување и само-идентификација,
портпаролот на комесарот Филе со одговор:
- Ние никогаш не коментираме, ниту интепретираме изјави на преставници на земјите-членки на ЕУ. Сепак,
како што комесарот Филе рече за време на прес-конференција со претседателот Иванов во вторникот
“прашањата на регионалната соработка и добрососедските односи претставуваат суштествен дел од
процесот на пристапување кон Унијата. Исто така, во рамки на ЕУ, добрососедските односи се еден од
темелите на интеграција и принципите на нашето друштво, посочи Стано.
Сепак, веќе јавна тајна е дека одреден период, бугарски европратеници, комесари и службеници во
институциите на Европската унијата го превзедоа приматот од Грците во проблематизирањето на се што е
македонско и оспорувањето на основните фундаментални права на Македонија и Македонците овде во
Брисел. По проблемот со филмот “Трето полувреме” и проблематизирањето на најавената изложбата на
стари македонски ракописи во кралскиот музеј на Мариемонт, изјавата за “црвени линии” на бугарскиот
министер за надворешниработи Николај Младенов е продолжување на антимакедонската битка на
бугарските официјални лица.
Токму затоа, го прашавме портпаролот на еврокомесарот за проширување дали се свесни дека балканскиот
регион е полн со отворени билатерални прашања меѓу соседните земји и дали во Европската комисија
мислат дека е дозволено таквите прашања да бидат пречка за една земја, во случајов Република
Македонија, да чека пред вратата на ЕУ, иако ги има исполнето сите услови да биде дел од елитното
европско друштво?
- Ние сме свесни за големито број на отворени билатерални прашања во регионот и ги поттикнуваме земјите
што се опфатени од таквите да се обратат и да ги решаваат истите во добрососедски дух што е можно
поскоро. Земајќи ги предвид севкупните интереси на ЕУ, со нивно решавање, отворените прашања не би
претставувале проблем за стабилноста и добрососедските односи, кои се потребни за земјите да продолжат
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брзо да напредуваат кон ЕУ врз основа на нивните реални постигнувања во исполнувањето на неопходните
критериуми - одговори портпаролот Стано, додавајќи дека: “Билатералните прашања не треба да
заддржуваат ниту една земја во процесот на пристапување кон Европската унија”.
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