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Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

Македонија постигна прогрес во 
исполнувањето на крите риу-
мите за визна либерализација, 

но сè уште е рано да се каже дали ма-
кедонските граѓани слободно ќе пату-
ваат во земјите на Европската унија. 
Ова е пораката од неодамнешниот со с-
танок на Советот за асоцијација и ста-
билизација на Македонија и Европ ската 
унија, кој се одржа во Брисел. И покрај 
оптимизмот на македонските граѓани, и 
на македонскиот политички естаблиш-
мент, кој него го темели на фактот за 
исполнување на обврските од Пато-
казот за визна либерализација, нешто 
за што бевме позитивно оценети во 
Извештајот на Европската комисија, 
по веќе од очигледно е дека и на ова 
поле името на нашава држава станува 
критериум од кој ќе зависи визната ли-
берализација. Изјавите на европските 
челници, кои на мала врата го туркаат 
спорот за името, одат во таа насока. 
Иако фактите говорат дека нашата др-
жава, како што всушност посочија и по-
веќето учесници во дебатата "До ЕУ без 
визи", е лидер од земјите во опкру жу-
вањето и затоа е реално да се очекува 
да бидеме прва држава од земјите во 
регионот, која ќе добие целосна визна 
либерализација во 2009 година, сепак, 
според развојот на настаните, урива-
њето на шенгенскиот ѕид ќе зависи од 
решавањето на спорот за името. Тоа, 
пак, ќе го даде одговорот на прашањето 
дали ќе им биде ставен крај на колоните 
луѓе, кои чекаат пред странските ам ба-
сади за да добијат виза за патување за 
одредена дестинација или, пак, ќе мо-
жат слободно да патуваат во земјите на 
Европската унија.

Значи, главниот проблем не е во ис-
полнувањето на европските критериу-
ми, туку во името на нашава држава.

(НЕ) ПРИЈАТЕЛ 
Шефот на француската дипломатија 

и претседавач на Унијата, Бернар Куш-
нер, ни порача:

"Македонија тропа на погрешна вра-

И покрај оптимизмот на 
македонските граѓани дека 
ќе им биде ставен крај на 
колоните од луѓе за 
добивање виза, пред 
странските амбасади во 
државава, повеќе од 
очигледно е дека и на ова 
поле, името на нашава 
држава станува критериум 
од кој ќе зависи визната 
либерализација.

та. Имам впечаток дека сме сведоци на 
многу комплицирана ситуација која 
се однесува на многу едноставен про б-
лем".

По оваа изјава неминовно е пра ша-
њето дали Франција навистина е наш 
пријател, како што посочи францускиот 
амбасадор во земјава, Бернард Валеро, 
изјавувајќи дека "Франција е согласна 
за визната либерализација и го под др-
жува процесот кој го води Македонија" 
или, пак, француските челници играат 
топло - ладно со нашава држава?!

"Го забележуваме напредокот кој го 
направи земјата и не само што го за-
бележуваме - додава тој - туку и го при з-
наваме. Ги поддржуваме преговорите 
кои се во тек. Се надеваме дека тие ќе 
завршат брзо и оти македонските гра-
ѓани ќе можат слободно да патуваат во 
Европа. Треба да се почекаат оценките 
на оценувачките мисии и одлуката која 
треба да биде соопштена за време на 
чешкото претседателство со ЕУ", рече 
Валеро, отфрлајќи ги информациите 
според кои 80 проценти од барателите 
на француски визи биле одбиени од 
Амбасадата во Скопје.

"Франција годишно добива околу 
10.000 барања за визи од македонски 
граѓани. Од нив речиси 9.500 се од-
говорени позитивно", изјави амбаса до-
рот Валеро, за кого 2009 година е ре а-
лен период во кој земјата ќе добие виз-
на либерализација.

Треба ли да веруваме во ваквите из-
јави, да имаме лажни надежи дека за 
Македонија ќе биде симната шенген-
ската бариера или, пак, и натаму ќе би-
деме сведоци на двојните стандарди 
кои земјите од ЕУ ги применуваат кон 
Република Македонија? 

Тука некаде е и изјавата на евро-
комесарот за проширување Оли Рен, 
кој покрај условот за спроведување 

фер и слободни избори, и дијалог меѓу 
политичките актери, не заборави да 
потенцира да се избегнуваат потезите и 
изјавите кои можат да имаат негативно 
влијание врз добрососедските односи.

Ваквите, и слични на нив, изјави 
значат удар врз македонската држава, 
па сега засега на полето на визната 
либерализација имаме само теоретски 
поддржувачи. Нема да бидеме изне на-
дени од евентуалната негативна оценка 
за сработеното од страна на мисијата 
на ЕУ (во прашање ќе биде нешто дру-
го), која наскоро ќе ја посети државава, 
по што ЕК ќе треба да даде препорака 
за симнување на шенгенската визна 
бариера.

СЛОБОДНО 
ДВИЖЕЊЕ

"Секој од вас, кој бил засрамен и 
понижен од тоа што чекал во ред пред 
една амбасада на земја-членка на ЕУ, да 
ја крене својата рака", на ваков начин 
потпретседателот на македонската Вла-
да, Ивица Боцевски, им се обрати на 
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"Македонија очекува Унијата 
да ги валоризира нејзините по-
стигнувања и во 2009 година да 
ги укине визите за македонски-
те граѓани. Во контекст на ис-
пол нувањето на критериумите, 
Владата изготви Акциски план 
за реализација на препораките 
од Извештајот на ЕК", Антонио 
Милошоски, министер за на дво-
решни раб  оти на РМ.

МАКЕДОНИЈА Е ЛИДЕР ВО РЕФОРМИТЕ ЗА МАКЕДОНИЈА Е ЛИДЕР ВО РЕФОРМИТЕ ЗА 
ВИЗНА ЛИБЕРАЛИЗАЦИЈА ВО ОДНОС НА ВИЗНА ЛИБЕРАЛИЗАЦИЈА ВО ОДНОС НА 
ОСТАНАТИТЕ ЗЕМЈИ ОД РЕГИОНОТОСТАНАТИТЕ ЗЕМЈИ ОД РЕГИОНОТ
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присутните на дискусијата за маке дон-
скиот прогрес во однос на визната ли-
берализација, која се одржа во законо-
давниот дом.

"Апсурдно е македонските граѓани 
кои, кога Европа беше поделена со Бер-
линскиот ѕид, слободно можеа да па-
туваат и во Источна и во Западна Ев-
ропа, по неговото уривање да се соо-
чуваат со шенгенски ѕид на земјите од 
Унијата. Македонија веќе ги исполни 
сите обврски кои се бараа од неа и 
затоа реално очекува да биде осло бо-
дена од визниот режим. Тоа ниту може 
да го загрози пазарот на трудот во ев-

Министерката за внатрешни работи 
Гордана Јанкулоска се осврна на вове-
дувањето лични документи со биоме-
триски карактеристики од кои досега 
се издадени околу 700.000, воспо ста-
вувањето на Национален центар за ин-
тегрирано гранично управување, во-
ведувањето дигитална мрежа за кому-
никација на полицијата, каква што има-
ат земјите во ЕУ, ефикасното спро ве-
дување на Законот за полиција...

"Оттука, оправдано е Македонија и 
македонските граѓани да очекуваат 
уривање на бариерите за слободно па-
тување. Либерализацијата е од витален 

студентски здруженија, стопанстве ни-
ци... Сите тие, како што посочија, се со-
очиле со проблеми при добивање визи 
за реализирање на своите активности и 
се согласија дека визите треба да бидат 
укинати што поскоро.

Од оваа јавна расправа произлезе и 
порака ЕУ членките да не водат поли-
тика на двојни стандарди како со Ср-
бија, за која единствен услов за визно 
олеснување е предавањето на Ратко 
Младиќ.

Сепак, македонските граѓани и на-
таму продолжуваат да бараат уривање 
на шенгенскиот ѕид за укинување на 
визите, а македонските студенти пове-
доа акција под мото "Виза?!Нема шан-
си!!!".
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ропските земји, ниту да нанесе некаква 
штета, туку напротив само ќе помогне 
во побрзиот развој на земјата, ќе ово з-
можи слободен проток на идеи, ис-
куства, а на македонските граѓани ќе 
им овозможи практично да видат каква 
е Европската унија за која толку многу 
зборуваме и кон која се стремиме. Со 
реализација на обврските од Патоказот 
ние јасно покажавме дека го имаме 
потребниот капацитет за спроведување 
на тешки реформи. Покажавме дека 
кога имаме јасни одредници постигну-
ваме исклучителни резултати. Ова е 
мојата порака и до ЕУ. Очекувам колку 
што е можно поскоро Унијата да излезе 
со јасен план, патоказ и индикатори, не 
за следната фаза, туку за целосна ин-
теграција на Македонија во ЕУ", изјави 
Боцевски.

интерес за македонските граѓани, а не-
говото воспоставување би било един-
ствената потврда за сите наши досе-
гашни резултати", истакна Јанкулоска.

Агнеза Руси, државен советник за ЕУ 
во Министерството за надворешни ра-
боти, пак, посочи дека по успешното 
завршување на правата фаза, односно 
реализацијата на сите обврски од Па-
токазот, наскоро треба да почне да се 
реализира втората фаза со состанок на 
тимови на ЕК и Македонија кои треба да 
го направат распоредот на оценувач-
ките мисии за дадените области во пр-
вите месеци од наредната година.

На расправата присуствуваа членови 
на собраниските комисии за европски 
прашања и за надворешна политика, 
претставници на дипломатскиот кор, 
членови на невладини организации, 

Визната либерализација за 
земјите од Западен Балкан 
прет ставува една од целите 
на Со лунската агенда од 2003 
година. Дијалогот за либе ра-
лизација на визниот режим на 
ЕУ кон Ре пуб лика Македонија 
почна за време на офи ци јал-
ната посета на заме ник-прет-
седателот на ЕК, одго ворен за 
правда, слобода и без бедност, 
г. Франко Фратини, на 20 фе в-
руари 2008 година во Скопје. 
Оттогаш се одржаа че ти ри 
те хнички состаноци на тимо-
вите на двете страни, пред-
водени од државниот сек ре-
тар во МНР од македонска 
страна и дирек торот во Ге не-
ралниот директорат на ЕК за 
правда, слобода и без бед ност. 
Следејќи ги заклучоците на 
Советот за општи работи и 
надворешни односи на ЕУ, на 
8 мај 2008 година на РМ й бе-
ше врачен Патоказот за виз на 
ли берализација кој содржи 
јасни одредници за напре ду-
вање во однос на либера ли-
зацијата на визниот режим.

УКИНУВАЊЕТО НА ВИЗИТЕ ЗАВИСИ ОД УКИНУВАЊЕТО НА ВИЗИТЕ ЗАВИСИ ОД 
ДОБРОСОСЕДСКИТЕ ОДНОСИ, БРИСЕЛДОБРОСОСЕДСКИТЕ ОДНОСИ, БРИСЕЛ

ИМЕТО ЌЕ ГО УРИВА ИМЕТО ЌЕ ГО УРИВА 
ШЕНГЕНСКИОТ ЅИД!?ШЕНГЕНСКИОТ ЅИД!?


