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Немачка ће "гурати" Македонију ка чланству у НАТО и ЕУ, изјавио је у Берлину немачки
министар спољних послова Хајко Мас. Мас је то рекао на заједничкој конференцији за
новинаре након састанка са шефом дипломатије Македоније Николом Димитровом,
пренели су македонски медији.

  

  

"Грађани Македоније ће прихватити ново решење за име постигнуто са Грчком. Немачка
ће у међувремену убедити своје пријатеље из Холандије и Француске да не стоје на путу
Македоније ка добијању датума за преговоре о чланству у ЕУ на предстојећем самиту,
као и позива за чланство у НАТО", рекао је Мас.

  

Како је истакао, то ће бити веома важан сигнал да оно што је постигла Македонија у
испуњавању критеријума и у процесу реформи заслужује признање.
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"Надам се да ће одлуке које ће се доносити у будућности у вези са ЕУ и НАТО бити
важан сигнал за грађане ваше земље и да ће се ићи у правцу европских перспектива. Не
желимо да неке друге снаге остварују своје планове у вашем региону", рекао је
Димитрову шеф немачке дипломатије.

  

Министар спољних послова Македоније Никола Димитров је рекао да је мотив целог
процеса преговора, осим пријатељства са Грчком, било чланство у ЕУ и НАТО.

  

Према његовим речима, политичка одлука Европског савета у јуну и позив за чланство у
НАТО (у јулу) значиће да ће "компромис који је постигнут бити видљив за обе стране".

  

"Македонија живи историјске дане, недеље и месеце, алли смо на добром путу да
затворимо један спор... који нас је закључао у чекаоницу у којој смо много година
провели, од 2005. од када смо кандидат за чланство у ЕУ", рекао је Димитров.

  

(Бета)
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