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Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

Ч Е Ш К И  П Е С И М И З А М  -  Н А С П Р О Т      И  М А К Е Д О Н С К И  О П Т И М И З А МЧ Е Ш К И  П Е С И М И З А М  -  Н А С П Р О Т   

БЕЗ РЕШЕНИЕ ЗА    ИМЕТО, БЕЗ РЕШЕНИЕ ЗА  
ЌЕ ИМА ЛИ ПРЕГОВ   ОРИ СО УНИЈАТА!?ЌЕ ИМА ЛИ ПРЕГОВ 

Чешкиот вицепремиер 
задолжен за 
евроинтеграции, 
Александар Вондра, 
порача дека Македонија 
без решение на 
прашањето за името нема 
да може да почне 
преговори за членство со 
Европската унија, а 
македонскиот шеф на 
дипломатијата, Антонио 
Милошоски, очекува 2009 
година да биде годината 
во која можеме да 
очекуваме позитивна 
препорака за следната 
фаза за евроинтеграции 
на Република Македонија 
и добивање датум за 
отпочнување на 
преговорите за членство.

Нашиот државно-
политички врв е убеден 
дека во однос на 
реформите Македонија е 
на близок пат до 
зачленувањето во Унијата, 
но како да подзаборава 
дека билатералниот 
проблем со името се 
издигна на ниво на 
меѓународен, од кој се 
условува нашето 
евроинтегрирање. Факт е 
дека на овој пат 
Македонија има многу 
поддржувачи но, исто 
така, факт е и дека не е 
мал бројот и на оние кои 
на секој можен начин ќе се 
обидат да го блокираат 
нејзиниот прием во 

европското 
семејство. 

Наспроти оптимистичките прог но-
зи на македонскиот шеф на дип-
ломатијата, Антонио Милошоски, 

дека 2009 година е можно да биде го-

дина во која ќе ги отпочнеме пре го-
ворите за членство во Европската уни-
ја, Македонија доби ладен туш, и тоа 
токму од земјата кон која и беа насочени 
сите надежи. Чешкиот вицепремиер за-
должен за евроинтеграции, Александар 
Вондра, порача: 

"Македонија без решение на пра ша-
њето за името нема да може да почне 
преговори за членство со Европската 
унија. Се плашам дека мали се изгледите 
за напредок ако не се реши прашањето 
за името".

Всушност, името како критеруим за 
нашата европска иднина неодамна беше 
посочено и од францускиот министер 
за надворешни работи, Бернар Кушнер. 
Осврнувајќи се на прашањето за уки ну-
вање на визите, тој потенцира:

"Проблемот на Македонија е името. 
Искрено можете да ми поставувате 
прашања за визите или за напредокот, 
сè додека не го решите проблемот со 
името, чукате на погрешна врата". 

Иако нашиот државно-политички врв 
е убеден дека во однос на реформите 
Република Македонија е на близок пат 
до зачленувањето во Унијата, сепак како 
да подзаборава дека билатералниот 
проб лем со името се издигна на ниво 
на меѓународен, од кој се условува на-
шето евроинтегрирање. Факт е дека Ма-
кедонија има многу поддржувачи во 
однос на нејзината европска иднина 
но, исто така, факт е и дека не е за 
занемарување и бројот на оние кои на 
секој можен начин ќе се обидат да го 
блокираат нашиот прием во европското 
семејство. 

За годината која штотуку почнува да 
ги одбројува деновите, приоритетите 

остануваат неизменети, тоа се, пред сè, 
добивање датум за отпочнување на 
претпристапните преговори со Европ-
ската унија, задржување на нивото на 
исполнети, релевантни критериуми во 
однос на интегрирањето во НАТО и 
визната либерализација. 

И покрај песимистичките прогнози 
на странските дипломати, нашиот др-
жавен врв не губи надеж, односно оп-
тимистички се неговите прогнози дека 
оваа година ќе биде поуспешна за Ре-
публика Македонија. Досега минаа мно гу 
години, а во однос на евроинтеграциите 
нашава држава стои во место. Сепак, да 
се надеваме дека новата 2009 година ќе 
биде многу поповолна од изминатава, 
ќе бележиме многу повеќе успеси во 
секој домен на општествено-поли тич-
кото живеење. 

СРЕДБИ  

Вообичаено, пред крајот на година-
та (2008) македонските дипломати во 
стран ство беа на средби со државно-
политичкиот врв, на кои реферираа за 
своите активности, но добија и инс т-
рукции како натаму да работат во на-
сока на европската иднина на ма тич-
ната земја. Во соопштението од Каби-
нетот на претседателот на државата се 
наведува дека на средбата се разго-
варало за настаните кои ја одбележаа 
годината што измина, како и за клуч-
ните предизвици и активности кои ја 
очекуваат земјата на надворешно поли-
тички план за претстојниот период. Цр-
венковски ги информирал диплома-
тите за сопствените видувања и ста-
вови, како и за пораките кои ги доби-

"НАШАТА СКРОМНА ДИПЛОМАТСКА МРЕЖА ИМА СОЛИДНИ "НАШАТА СКРОМНА ДИПЛОМАТСКА МРЕЖА ИМА СОЛИДНИ 
КАПАЦИТЕТИ ДА ОДГОВОРИ НА ЗАДАЧИТЕ, КОИ ГИ ДОБИВА КАПАЦИТЕТИ ДА ОДГОВОРИ НА ЗАДАЧИТЕ, КОИ ГИ ДОБИВА 
ОД РМ", АНТОНИО МИЛОШОСКИ ОД РМ", АНТОНИО МИЛОШОСКИ 



Ч Е Ш К И  П Е С И М И З А М  -  Н А С П Р О Т      И  М А К Е Д О Н С К И  О П Т И М И З А М И  М А К Е Д О Н С К И  О П Т И М И З А М

БЕЗ РЕШЕНИЕ ЗА    ИМЕТО,  ИМЕТО, 
ЌЕ ИМА ЛИ ПРЕГОВ   ОРИ СО УНИЈАТА!?ОРИ СО УНИЈАТА!?

АПЛИКАЦИЈА
Кога станува збор за апликацијата 

која нашава држава ја поднесе во Хаг, а 
со која ја тужи Грција, поради прекр-
шување на Времената спогодба, како и 
за нашата дипломатија во Хаг, Мило-
шоски посочува дека во моментов во 
Хаг функционираме добро, односно за-
доволен е од дејствувањето на тамош-
ната наша дипломатија.

"Во иднина имаме намера да го за-
јакнеме тимот на дипломати, кои ќе нè 
претставуваат во Хаг. Мислам дека и 
самото присуство на козастапникот во 
однос на нашата тужба, ам баса дорот 
Димитров, која ќе се разгле дува во 
следните неколку месеци, ќе даде еден 
нов квалитет, кој ќе биде добредојден  
во однос на нашиот прис тап кон оваа 
апликација, која за нас е многу важна", 
посочува Милошоски.

За констатацијата која доаѓа од од-
редени политички кругови дека туж-
бата против Грција ќе ги одложи пре-
говорите за името, Милошоски потен-
цира: 

"Иницијативите за нови разговори 
околу името се во рацете на Нимиц. 
Претпоставувам дека во некое идно 
време тој ќе нè извести дека нашите 
преговарачи треба да се сретнат. Ние 
сме подготвени во секој момент да се 
соочиме со нашите грчки колеги во 
однос на ова прашање. 

Ценам дека консултациите на ам ба-
садорот Јо лев ски со релевантните др-
жавни и поли тички чинители во РМ мо-
жат да бидат корисни и за него, исто 
така, и за сите други. Во однос на про-
цесот кој е многу сериозен тој приста-
пува со голема одговорност и го води 
на добар начин".

Шефот на дипломатијата е задоволен 
и од работата на нашите амбасадори. 

"Сметам дека нашата скромна дип-
ломатска мрежа која се шири по след-
ниве години и имаме намера да ја про-
шируваме во иднина, има солидни ка-
пацитети да одговори на пред из виците 
и на задачите кои ги добива од Ре пуб-
лика Македонија и ние тоа високо го 
цениме", вели Милошоски. 

како што се, Лисабонскиот договор, 
економската криза која може да има 
политички импликации, кои можно е до 
одредено ниво да влијаат на развојот 

вал во изминатиот период од клучните 
светски центри поврзани со стратеш-
ките цели на земјата. Секако, разменети 
биле и мислења и информации во од-
нос на прашањето за разликите околу 
името на нашата земја и можните им-
пликации поврзани со ова прашање, 
како и мислења и информации во од-
нос на актуелностите поврзани со ев-
ропските и евроатлантските аспирации 
на Република Македонија. Се раз го ва-
рало и за состојбите во регионот.

За разлика од практиката на прет-
седателот на државата со медиумите да 
комуницира со соопштенија, минис те-
рот Милошоски, по средбата со дип-
ломатите, изјави:

"По одржаните избори во март-ап-
рил 2009 година можеме да очекуваме 
позитивна препорака за следната фаза 
за евроинтеграции на РМ и добивање 
датум за отпочнување на преговорите 
за членство. Во однос на евроин те гра-
циите сметам дека 2009 г. ќе биде година 
во која ќе имаме и шанси и предизвици. 
Внатре во ЕУ постојат одредени теми, 

на настаните во Европската унија, за-
едно со изборот на пратеници во ев-
ропскиот Парламент. Од друга страна, 
имаме две претседателства, тоа на Чеш-
ка Република и на Кралството Швед ска, 
кои сметам дека имаат цел да постигнат 
успеси во однос на темата проши ру-
вање, особено за нашиот регион. Тоа е 
шанса која треба да се искористи и сме-
там дека нивните капацитети и рас-
положение да им дадат приоритет на 
овие земји, вклучувајќи ја и темата виз-
на либерализација, е нешто што треба 
да го имаме предвид и да настапиме 
амбициозно и да ја искористиме таа 
шанса".

Кога станува збор за НАТО инте гра-
циите, тој објаснува дека остануваме 
посветени на дијалогот кој го имаме со 
Република Грција, во рамките на про-
цесот во кој посредува г. Нимиц. 

"Ќе дадеме сè од себе - вели Ми-
лошоски - во рамките на овој процес и 
во рамките на нашите национални ин-
тереси да дадаме конструктивен при-
донес".

"СЕ ПЛАШАМ ДЕКА СЕ МАЛИ ИЗГЛЕДИТЕ ЗА НАПРЕДОК "СЕ ПЛАШАМ ДЕКА СЕ МАЛИ ИЗГЛЕДИТЕ ЗА НАПРЕДОК 
АКО НЕ СЕ РЕШИ ПРАШАЊЕТО ЗА ИМЕТО", АЛЕКСАНДАР АКО НЕ СЕ РЕШИ ПРАШАЊЕТО ЗА ИМЕТО", АЛЕКСАНДАР 
ВОНДРА, ЧЕШКИ ВИЦЕПРЕМИЕРВОНДРА, ЧЕШКИ ВИЦЕПРЕМИЕР


