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Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

ПО ДРУМ ОДИМЕ    , ДРУМ БАРАМЕ,ПО ДРУМ ОДИМЕ   
ЗА БРИСЕЛСКИ ШИ   НИ ПРАШУВАМЕ!ЗА БРИСЕЛСКИ ШИ   Во предвечерјето на затворањето 

на септемврискиот извештај за 
Македонија, македонските поли-

тичари го трчаат последниот круг од 
маратонот наречен позитивни препо-
раки за иднината на нашава држава. Ни 
сервираат раздвижување на поли тич-
ката сцена, се организираат и бројни 
трибини посветени на нашиот пат кон 
Европската унија, кои има најголеми 
шански да се покажат како преза доц-
нети и непродуктивни, затоа што ре-
зултатите од нив се муабети во ветер и 
магла,  верглање по стоти пат на едни 
исти работи, наместо преземање кон-
кретни чекори. Но, како и во сè, така и 
во политиката, нашиве политичари реа-
гираат пост фестум. Во последен мо-
мент решија да се позанимаваат со ид-
нината на својата држава, при тоа за-
боравајќи дека Европа ќе го вреднува 
секој наш чекор, односно таа нема така 
лесно да ја заборави политичката бло-
када на целиот систем. Работите не се 
решаваат во 12 и 5! Всушност, и да ги ис-
полниме бараните задачи, меѓуна род-
ниот фактор тешко дека ќе заборави 
што се случуваше во изминатиот пе-
риод. Цела година судските реформи 
ни беа во застој. Собранието се зани-
маваше со несуштински закони... Некои 
од институциите во државата меѓу себе 
лошо кохабитираа... Конфликтите меѓу 

Македонските политичари, 
иако задоцнето, сепак конечно 
решија да се позанимаваат со 
она од што зависи нашето 
интегрирање во европското 
семејство. Меѓутоа, прашање е 
дали до 30 септември, 
крајниот рок кога Европската 
комисија ќе го затвори 
извештајот за Македонија, 
народните избраници ќе ги 
донесат потребните закони за 
да добиеме позитивни 
препораки. Доколку 
извештајот биде негативен, 
никој нема да ни биде 
виновен, напротив вината 
треба да ја најдеме во самите 
себе, зашто премногу време 
изгубивме за небитни работи.

власта и опозицијата се зголемуваа... А 
недостатокот на дијалог меѓу пози ци-
јата и опозицијата ни го поткопа имиџот 
на државава. Народните избраници, 
иако веќе одамна знаеја од кои закони 
зависи нашето европско интегрирање, 
за што беа и предупредени од меѓу на-
родната заедница, изгубија премногу 
време за нешто што не е дел од ев-
ропската агенда. Со денови дискутираа 
за Изборниот законик, а важно им беше 
кој колку повеќе  навреди ќе смисли за 
да каже за некој закон кој бил нечиј 
каприц. Како свесно да забораваа дека 
погледите на меѓународната заедница 
се вперени во нив и дека таа го следи 
секој нивен чекор. Всушност, европ ски-
те пријатели многу подобро ја знаат 
ситуацијата во државата Македонија и 
од нас самите. Затоа и не би требало да 
бидеме многу изненадени од препо ра-
ките кои ќе ги добиеме во ноември.

Во една прилика европретставникот 
Ерван Фуере посочи дека не може да 
предвиди што сè ќе содржи извештајот 
на ЕК за напредокот на Македонија, но 
нè предупреди дека во него ќе се на-
гласи потребата од континуитет, осо-
бено за јавната администрација од која 
ќе зависи соодветното применување 
на законите и чии државни службеници 

исполни. Кој тогаш ќе ни биде виновен 
ако се реализира нешто што е на ште-
та на нашава држава? Иако постојано 
има оправдувања дека нема усло ву-
вања и притисоци, вистината е дека 
уцените отсекогаш се вообичаена по-
јава. Но, сме се фатиле на орото, па 
сега ќе ги играме чекорите кои ни ги 
одредуваат европските пријатели, зашто 
во спротивно можат да нè исфрлат од 
играта. 

"Ние сметаме дека има атмосфера, 
односно постојат можности, меѓутоа 
про блемот е во недостатокот на по ли-
тичка волја кај парламентарното мно-
зинство, да се пронајде излез од си-
туацијата, поради нивното инсистирање 
кадрите да бидат под политичка кон-
трола на мнозинството", изјави Ермира 
Мехмети, ДУИ.

И европретставникот Ерван Фуере 
предупреди за неопходноста од суд-
ските реформи.

За меѓународната јавност беше не-
логично што претседателот и пре мие-
рот не можат да седнат и како возрасни 
луѓе да го решат отвореното прашање 
со Судскиот совет. На крај на маса ус-
пеаја да го стават предлогот на претсе-
дателот Црвенковски - по пат на ели-
минација од 35 кандидати да се утврдат 

ќе можат да ги развиваат кариерите врз 
основа на заслуги и компетенции, а не 
врз основа на партиска и политичка 
програма.

ВОЛЈА
Сепак, и покрај добрата волја ра-

ботите да се тргнат од мртва точка, 
суетите на политичарите сè уште ра-
ботат, па во последен момент се оди во 
насока да се добие што е можно повеќе, 
односно на мала врата да се протурка 
свој човек, или свое решение. Иако на-
видум се чини дека се воспостави не-
каков консензус меѓу политичките пар-
тии ВМРО-ДПМНЕ, СДСМ и ДПА, барем 
кога станува збор за Судскиот совет, 
повторно има условувања, овој пат, од 
ДУИ, која за да ја даде својата поддршка 
најверојатно од премиерот Никола Гру-
евски ќе бара да го гарантира оства-
рувањето на "Мајскиот договор", затоа 
што ако нешто й е ветено сигурно во 
оваа партија очекуваат и тоа да им се 

7, а потоа за 5 да се гласа во Собранието. 
Што ќе се случува во законодавниот 
дом кога оваа точка ќе се стави на дне-
вен ред може само да се претпостави. 

Но, проблем не е само Судскиот со-
вет. Проблеми има и во надворешната 
политика. По долги натегања на ре ла-
ција шеф на држава - шеф на извршна 
власт, конечно премиерот се согласи со 
предлогот на претседателот - испраз-
нетите амбасадорски места да бидат 
пополнети со професионални дипло-
мати. Дали тоа значи дека конечно по 
девет месеци од стапувањето во сила 
на Законот за надворешни работи, спо-
ред кој две третини од амбасадорите 
треба да бидат професионалци, ќе про-
функционира? И да е така сè уште ос-
тануваат испразнети 14 дипломатски 
претставништва. Сепак, во целата оваа 
ситуација се отвора едно друго пра-
шање - тоа е дека во моментов најголем 
дел од македонските амбасадори во 
светот се кадри блиски до СДСМ и до 
ДУИ. Што ќе се случува со кадрите на 
владејачката коалиција?
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ПО ДРУМ ОДИМЕ    , ДРУМ БАРАМЕ, , ДРУМ БАРАМЕ,  
ЗА БРИСЕЛСКИ ШИ   НИ ПРАШУВАМЕ!НИ ПРАШУВАМЕ!    

"Ќе користиме максимум од она што 
се расположливи ресурси, иако имавме 
и други комбинации и во тие ком би-
нации имаше претставници од МНР, 
неколку беа од МНР и во првичната 
листа, но сега ќе го искористиме тоа 
што максимум ни е на располагање во 
моментов", изјави Груевски.

ОДГОВОРНОСТ 
Без оглед на ситуацијата во која се 

наоѓа државава, постои апсолутен кон-
сензус  во однос на прашањето за при-
стапување на Република Македонија во 
ЕУ и во НАТО. Со тоа се согласуваат и 
граѓаните и политичките партии, но за 
да се оствари оваа стратегиска агенда, 
неопходен е конструктивен дијалог 
меѓу сите политички партии. Одго вор-
носта за тоа е во партиите и од по-
зицијата и од опозицијата, кои треба да 
демонстрираат политичка волја и пре-
ку практикување на конструктивниот 
политички дијалог заеднички да ра бо-

тат на агендата за ЕУ. Но, дали ќе ја 
реализираме таа агенда? Списокот на 
она што ние треба да го направиме за 
тие да ни ги отворат вратите - е долг. 
Пред сè, треба да донесеме 23 закони, 
меѓу кои оние за Јавното обвинителство 
и за Советот на јавни обвинители, а и да 
го докомплетираме Судскиот совет. Вла-
диното мнозинство се надева дека до 
30 септември Собранието ќе ги донесе 
потребните закони. Силвана Бонева, 
ВМРО-ДПМНЕ, е оптимист и како што ве-
ли станува збор за заеднички интерес, 
па доколку се сака може сè да се по-
стигне. 

"Со Судскиот совет ќе почнеме вед-
наш штом ќе се постигне договор во 
Клубот на пратениците, а потоа и со 
законите за Јавното обвинителство и со 
другите закони со знакот на ЕУ. Мислам, 
ако имаме политичка волја и доколку 
порационално го користиме времето 
во Собранието, да не одиме тенден-
циозно со долги говори и онолку колку 
што може да се редуцира бројот на ди с-

кутанти по секој амандман, нема да има 
проблем да завршиме до 30 сеп тември", 
изјави Бонева. 

За критиките дека непотребно се 
трошело време на Изборниот законик, 
таа изјавува дека овие измени се ре-
зултат на сите случувања во Собра ние-
то, поврзани со судските реформи. Ја ни 
Макрадули, СДСМ, вели дека вла де јач-
ката партија води "инает-поли ти ка" и 
тврдоглаво одбивала да ги уважи ука-
жувањата од опозицијата, сè додека 
истото не го кажале и странските ди-
пломати.

"Опозицијата 20 дена зборува дека 
Изборниот законик не е од европската 
агенда, тие нè убедуваат дека е така. Но, 
кога тоа ќе го каже претставникот на Ев-
ропската комисија, тогаш ВМРО-ДПМНЕ 
почнува да го менува ставот. ВМРО-
ДПМНЕ нема капацитет и не сака да 
работи на европската агенда, па некој 
ќе мора да ја понесе одговорноста за 
овие изгубени денови за Изборниот за-
коник. Скептичен сум дека до крајот на 
месецов ќе стасаме да ги донесеме ев-
ропските закони. Владата е во хаос, има 
доставено два закона за јавни набавки 
различни според текстот и големината, 
па нејасно е од кој ќе почнат", вели 
Макрадули.

И Андреј Жерновски, ЛДП, потенцира 
дека на европските закони требало да 
се работи многу порано, а не тоа да се 
прави во последната седмица пред до-
бивањето на извештајот на Европската 
комисија. 

КАКВИ ШТО СМЕ МОЖЕБИ И ЌЕ НÈ ОДНЕСАТ ДО ЕУ! НО, ДАЛИ ЕВРОПА ЌЕ ГИ ОТВОРИ КАКВИ ШТО СМЕ МОЖЕБИ И ЌЕ НÈ ОДНЕСАТ ДО ЕУ! НО, ДАЛИ ЕВРОПА ЌЕ ГИ ОТВОРИ 
ПОРТИТЕ И ЌЕ НАЈДЕ ЗАЕДНИЧКИ ЈАЗИК СО ВАКВИ ПОЛИТИЧКИ "МАРАТОНЦИ"?ПОРТИТЕ И ЌЕ НАЈДЕ ЗАЕДНИЧКИ ЈАЗИК СО ВАКВИ ПОЛИТИЧКИ "МАРАТОНЦИ"?


