Од сите бриселски
авторитети добивме
една иста порака.
Мораме да имаме фер и
демократски избори,
врз кои нема да падне
ниту една црна дамка.
Што значи, не само да
немаме убиства, што е
реално поразително за
една земја која се
стреми да стане член на
Унијата да й се
случуваат убиства за
време на изборниот
процес, туку не смее да
има и било какви
инциденти кои би го
допишале црниот
список на Брисел. За
овие пораки свесна е
Владата на Република
Македонија, токму
затоа и се подготвува за
нив. Воопшто не ја
осудувам
шпекулацијата дека за
време на денот на
изборите наводно
Министерството за
внатрешни работи има
намера да го извади на
терен сиот свој
потенцијал. Напротив,
апсолутно ја
оправдувам, бидејќи
очигледно дека тоа е
единствениот начин да
се спречат инциденти од
поголем обем.
"Сега не е време да се
зборува за
проширувања,
приоритет над
приоритетите е
ратификацијата на
Лисабонскиот

Пишува:
Магдалена АНДОНОВСКА

РАТ ИФ ИК А
РАТИФ
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Ц ИЈАТА Н
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А Л
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ИС АБОНС КИ
ЕВР
Е
В Р ОП
О ПСК
СК АТА УНИЈА
договор", изјави Петеринг,
поттикнат од изјавата на
европскиот комесар за
проширување, Оли Рен,
кој во британскиот печат
изјави дека Исланд заедно
со Хрватска, може да стане
членка на Европската
унија уште во 2011 година.
Петеринг во Стразбур
всушност ја прецизираше
позицијата на европскиот
парламент, која вели дека
нема да има нови
проширувања, со
исклучок на Хрватска пред
да се случи
ратификацијата на
Лисабонскиот договор.
Оваа позиција на
европскиот парламент не
е нова, бидејќи во сите
досегашни Резолуции
посветени на
проширувањето, се
нагласува дека освен
Хрватска сите останати
земји-кандидатки или,
пак, потенцијални
кандидатки, ќе мораат да
чекаат да се ратификува
договорот, иако без
исклучок сите европски
пратеници, велат дека
иднината на земјите од
западен Балкан е во
Унијата.

Р

епублика Македонија би можела
да се најде во елитното европско
друштво дури во периодот меѓу
2015 и можеби 2020 година, заедно со
Република Албанија, Србија и Босна и
Херцеговина. Ова е оценката за напредокот на нашата земја, на влијателниот
лондонски весник "Фајненшл тајмс", кој
ваквите прогнози ги темели на бавната
трансформација во овие земји, но според нив и поради лошото функционирање на клучните институции во државите. Сепак, најголем проблем, како што
се истакнува, е борбата со корупцијата
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"ЕВРОПРАТЕНИЦИТЕ СЕ ПРОТИВ
СЕКОЕ НОВО ПРОШИРУВАЊЕ
НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА, ПРЕД
ДА СЕ СЛУЧИ РАТИФИКАЦИЈА
НА ЛИСАБОНСКИОТ ДОГОВОР",
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ЕВРОПСКИОТ
ПАРЛАМЕНТ, ХАНС ГЕРТ ПЕТЕРИНГ

ГРЧКО
ДАТАТ
и организираниот криминал. Конкретно
за нашата земја, весникот оценува дека
е практично незамисливо Република Македонија да може да влезе во Европската унија, пред да го реши прашањето
со името со Република Грција.
"Оваа година би можело да дојде до
придвижување во сега речиси целосно
запрениот процес на проширување на
Европската унија, иако актуелната економска рецесија и внатрешните проблеми во заедницата не создаваат основа за прием на нови членки", пишува во
"Фајненшл тајмс", каде што се потенцира
дека Република Хрватска, до крајот на
оваа година ќе ги заврши своите преговори со Брисел додека, пак, Република
Турција би можела да направи значително придвижување во овој процес.
Сепак, нас најмногу нè интересира за
нашата земја, за која се потенцира дека
има шанси да почне да преговара за
своето влегување во Унијата, а останатите како Исланд, Албанија, Босна и
Херцеговина и Црна Гора би можеле да
поднесат барање за членство.
Лондонскиот весник, сепак, забележува дека Унијата не сака, а и не може
наеднаш да го зголеми своето членство
за над триесет нови членки. "Кога економијата е во криза повеќето луѓе велат доста е проширување, ајде прво да
ги решиме сопствените проблеми", ја
пренесува весникот изјавата на еден

ОТ ДО ГОВО
ГО ВОР,
Р, ПРЕЧ
ПРЕЧК
К А ЗА П
ПРОШИРУВАЊЕТО
РО ШИРУВА Њ Е ТО НА
ството за внатрешни работи, иако по
дифолт вината за евентуалните инциденти ја носи Владата на Република Македонија, бидејќи таа ги организира, а
со тоа и е надлежна за нив, сепак, дел
од евентуалната одговорност треба да
преземат и сите политички партии, вклучени во изборите. Пред сè поради фактот што тие можат да го дисциплинираат своето членство и да му објаснат дека изборите се празник на демократијата, а не петок 13!

ДОГОВОРОТ ГО КОЧИ
БАЛКАНОТ
Сериозно голем проблем кој треба
да го решиме во ôд ќе биде организирањето на фер и демократски избори.
Само доколку го направиме тоа, можеме да сметаме дека би можеле да го зацврстиме својот пат кон Европската уни-

ТО ВЕТО ЈА БРИШЕ
А ЗА МАКЕДОНИЈА!
функционер од Брисел. Според мислењето на авторот на текстот од влијателниот весник, само Хрватска и Исланд би
можеле да влезат во Европската унија
до почетокот на 2011 година, се разбира доколку малата островска држава во
Атлантикот забрзано ги заврши работите околу приклучувањето, кои обично
траат повеќе години. Другите кандидати
и претенденти во заедницата може да
се најдат многу подоцна од терминот
што се споменува за овие две земји, оценува "Фајненшл тајмс".

ИЗБОРИТЕ, ВРВЕН
ПРИОРИТЕТ ЗА ЕУ!
Ова е сторијата на еден весник, кој се
разбира низ својата призма го гледа напредокот на балканските земји на патот
кон Европската унија. Се разбира дека
не би требало овој текст да нè фрла во
депресија, но сепак мора да се земе
предвид размислувањето на еден новинар или уредник, кој ја следи бриселската политика кон балканските земји,
односно нивниот напредок. Не би требало да нè изненадува ваквиот став,
затоа што и самите сме свесни дека веќе трета година не добиваме зелено светло за отпочнување преговори со Унијата. Вината за тоа несомнено дека најмногу ја има Република Грција и нејзи-

ното влијание кон земјите членки, но
во исто време мораме да бидеме реални и да признаеме дека доволна вина
носиме и самите ние. Пред сè поради
лошите минатогодишни избори, кои да
потсетиме дека завршија со жртва, но
поради севкупното менаџирање на процесот со Грција која, за жал, не ни остава многу простор за маневар.
Токму веројатно и затоа од сите страни, ама буквално од сите бриселски авторитети, добивме една иста порака. Мора да имаме фер и демократски избори,
врз кои нема да падне ниту една црна
дамка. Што значи не само да немаме убиства, што е реално поразително за една
земја која се стреми да стане член на
Унијата да й се случуваат убиства за време на изборниот процес, туку не смее да
има и било какви инциденти, кои би го
допишале црниот список на Брисел. За
овие пораки е свесна Владата на Република Македонија, токму затоа и се подготвува за нив. Воопшто не ја осудувам
шпекулацијата дека за време на денот
на изборите наводно Министерството
за внатрешни работи има намера да го
извади на терен сиот свој потенцијал.
Напротив, апсолутно ја оправдувам, бидејќи очигледно дека тоа е единствениот начин да се спречат инциденти од
поголем обем.
Но, за да бидат изборите како што треба
не треба да се потруди само Министер-
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ја. Што значи дека ние треба на најдобар можен начин да си ја завршиме
својата домашна задача. Останатото ќе
биде на Унијата, иако таа не дава сериозни сигнали дека наскоро би можеле да
й се придружиме. Ваква најава неодамна дојде лично од претседателот на Европскиот парламент, Ханс Герт Петеринг, кој недвосмислено потенцира, дека
европратениците се против секое ново
проширување на Европската унија, пред
да се случи ратификација на Лисабонскиот договор, со кој треба да се решат
проблемите на елитното друштво.
"Сега не е време да се зборува за
проширувања, приоритет над приоритетите е ратификацијата на Лисабонскиот договор", изјави Петеринг, поттикнат
од изјавата на европскиот комесар за
проширување Оли Рен, кој, во британскиот печат изјави дека Исланд заедно
со Хрватска, може да стане членка на
Европската унија уште во 2011 година.
Петеринг во Стразбур всушност ја
прецизираше позицијата на европскиот
парламент, која вели дека нема да има
нови проширувања, со исклучок на Хрватска, пред да се случи ратификацијата
на Лисабонскиот договор. Оваа позиција на европскиот парламент не е
нова, бидејќи во сите досегашни Резолуции посветени на проширувањето, се
нагласува дека освен Хрватска сите останати земји-кандидатки или, пак, потен-

Ветото на Грција е
нешто како добро утро!
Но, тука не запира приказната. За жал, по нашето вето, на овие простори се случи и друго.
Имено, станува збор за
спорот што меѓу себе го
имаат Република Словенија и Република Хрватска, околу територијалните морски води. Ново
вето во Унијата за многу
кратко време, од кое Република Македонија можеше да поентира. Но!
Стигна освестување. Лично од портпаролката на еврокомесарот за
проширување, Оли Рен, Кристина Наѓи, која потенцираше дека прашањето за името меѓу Република Македонија и Грција историски и
политички се разликувал од граничниот спор меѓу Република Хрватска и Република Словенија. И затоа не требало да споредуваме
круши и јаболка!
Овој коментар на Наѓи говори за фактот дека Брисел нема намера
да посредува во спорот меѓу Македонија и Грција, но затоа отворено
стои на располагање за посредување во решението на спорот меѓу
Словенија и Хрватска! Еврокомесарот Оли Рен, ги понуди услугите на Брисел за да се реши словенечко-хрватскиот спор, а во
меѓувреме се спомнува дека медијатор на целиот процес би можел да биде Марти Ахтисари.
цијални кандидатки, ќе мораат да чекаат да се ратификува договорот, иако
без исклучок сите европски пратеници
велат дека иднината на земјите од западен Балкан е во Унијата. Тие често нагласуваат дека западниот Балкан не смее
да биде заборавен поради економските
или тековните меѓународни кризи, при
тоа предвидувајќи дека за идните европски претставници, кои треба да дојдат по изборите, Балканот ќе биде на
врвот на нивните приоритети.
Во неодамна усвоената Нацрт-Резолуција за напредокот на Република Македонија, предложена од Ерик Мејер,
Комисијата за надворешни работи на
Европскиот парламент, смета дека решавањето на отворените прашања на

Балканот, не треба да бидат пречка за
пристапување во Европската унија, или,
пак, да имаат предност во однос на процесот на европската интеграција.

СЛОВЕНИЈА И
МАКЕДОНИЈА!
Не можеме да го порекнеме фактот
дека имаме сериозен проблем со Република Грција, која како членка на НАТО
и Европската унија го блокира нашиот
пат кон овие две институции. Тоа најдобро можевме да го видиме во Букурешт но, за жал, фактите говорат дека
Грција не запира овде. Таа е подготвена
да нè блокира и на патот кон Европската
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унија, но и да ни се заканува со блокирање на парични средства, кои патем речено се на целата Унија. Но, Грција како
една од постарите членки, очигледно
дека тоа може да го прави. Да поставува
вето за сè и сешто. Ветото на Грција е
нешто како добро утро! Но, тука не запира приказната. За жал, по нашето вето,
на овие простори се случи и друго. Имено, станува збор за спорот кој меѓу себе
го имаат Република Словенија и Република Хрватска, околу територијалните
морски води. Ново вето во Унијата за
многу кратко време, од кое Република
Македонија можеше да поентира. Но!
Стигна освестување. Лично од портпаролката на еврокомесарот за проширување, Оли Рен, Кристина Наѓи, која
потенцираше дека прашањето за името
меѓу Република Македонија и Грција историски и политички се разликувал од
граничниот спор меѓу Република Хрватска и Република Словенија. И затоа не требало да споредуваме круши и јаболка!
Овој коментар на Наѓи говори за фактот дека Брисел нема намера да посредува во спорот меѓу Македонија и Грција, но затоа отворено стои на располагање за посредување во решението на спорот меѓу Словенија и Хрватска! Еврокомесарот Оли Рен, ги понуди услугите
на Брисел за да се реши словенечкохрватскиот спор, а во меѓувреме се спомнува дека медијатор на целиот процес
би можел да биде Марти Ахтисари.
"Македонија и Грција веќе водат
преговори со посредство на Обединетите нации, додека Хрватска и Словенија сè уште немаат медијација. Според тоа,
споровите не може да се споредуваат",
изјавува Наѓи.
Наспроти ваквата оцена на портпаролката, повеќемина аналитичари се со
став дека Република Македонија треба
да побара посредување, односно помош од Брисел, бидејќи не би било во
ред Брисел да може да посредува меѓу
Хрватска и Словенија, а не и меѓу Македонија и Грција. Но, сепак не забораваат
да потенцираат дека Грција е земја со
силна дипломатска мрежа и лобисти, и
токму затоа веројатно ги добива сите
битки, наспроти Македонија, која има
многу малку пријатели во Унијата.

