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Премијер Бугарске Бојко Борисов изјавио је у Приштини да је изградња мира на
Западном Балкану у интересу свих и да је државама региона место у Европској унији.

  

  

"ЕУ је отворена према земљама југоисточне Европе. Сигурно је да ове земље треба да
испуне услове које је ЕУ утврдила за учлањење", казао је Борисов на заједничкој
конференцији за новинаре са председником Косова Хашимом Тачијем.

  

Борисов се заложио за изградњу инфраструктуре која ће повезати земље западног
Балкана једну са другом и целим континентом.

  

"Градећи инфраструктуру, помажемо и развоју мира у региону", казао је Борисов.
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Бугарски премијер Бојко Борисов, који борави у Приштини, позвао је данас Београд и
Приштину на дијалог, који ће им, како је рекао, омогућити да реше проблеме и да
аплицирају за чланство у ЕУ.

  

Борисов је изразио очекивање да ће и Скопље и Атина разрешити проблем око имена
Републике Македоније, пренела је агенција БТА.

  

„Балканске земље, да би се придружиле ЕУ и искористиле њене фондове, треба да се
промене у складу са критеријумима Уније“, закључио је Борисов.

  

  

Тачи је рекао да је са бугарским премијером разговарао о продубљивању сарадње
између Косова и Бугарске и о европској перспективи Косова и земаља Западног
Балкана.

  

Посета бугарског премијера Косову је, према Тачију, двострука част, прво јер он
представља пријатељску државу Бугарску и истовремено Бугарска председава ЕУ.

  

"ЕУ ће бити потпуна једино онда када Косово и све земље Западног Балкана буду њен
део. То подразумева не само мир и стабилност већ и повећање укупног благостања",
казао је Тачи.

  

Говорећи о новој стратегији Европске комисије за земље Западног Балкана, Тачи је
рекао да је тим документом потврђена европска перспектива целог региона.

  
  

With my colleague @haradinajramush #WesternBalkans  country must be able to solve
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https://twitter.com/haradinajramush?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/WesternBalkans?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
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problems in order to take the path to 
#EU
pic.twitter.com/CZAAq4xmJd

  — Boyko Borissov (@BoykoBorissov) April 16, 2018    

Тачи је, говорећи о процесу дијалога о нормализацији односа између Косова и Србије,
казао да Косово тражи не само наставак дијалога са Србијом, већ да захтева да се он
претвори у процес помирења и одрживог мира у региону.

  

Борисов се састао и са премијером Косова Рамушом Харадинајем и председником
Скупштине Косова Кадријем Весељијем.

  

Харадинај: Косово заинтересовано за блиску сарадњу са Бугарском

  

Премијер Косова Рамуш Харадинај изјавио је да је Бугарска земља од изузетног значаја
за регион и да је Косово опредељено за блиску економску и политичку сарадњу с том
европском земљом, саопштено је из кабинета премијера Косова.

  

"Бугарска има једну савезничку државу - Косово. Почашћени смо вашим присуством и
наше земље не дели ниједна отворена тема", казао је Харадинај на почетку састанка са
бугарским премијером Бојком Борисовим.

  

Он је од Борисова затражио подршку за европски пут Косова и за учлањење у
међународне организације и у процесу признања независности Косова.

  

Премијер Борисов је изразио опредељење његове владе и земље за јачање
билатералних односа Бугарске и Косова, економско партнерство и заједнички европски
пут.

  

"Међу нашим земљама нема отворених питања. Наша опредељења за инвестиције у
инфрастрктури и у другим областима имају у фокусу Косово", казао је Борисов.

 3 / 4

https://twitter.com/hashtag/EU?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
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https://twitter.com/BoykoBorissov/status/985849661360664576?ref_src=twsrc%5Etfw
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(Агенције)
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