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БРИСЕЛ – Интеграција и стабилност Западног Балкана и даље су кључни за Европску
унију, а чланство сваке земље региона у ЕУ зависиће од спроведених реформи, изјавио
је у Бриселу председавајући Савету ЕУ Херман ван Ромпеј.

  

Ван Ромпеј је, после сусрета с црногорским премијером Милом Ђукановићем, истакао да
је то пренео данас Ђукановићу и да ће то бити и његова порука саговорницима кад
почетком јула и на јесен посети земље Западног Балкана.

  

Ђукановић је изразио очекивање да ће Црна Гора до краја године добити статус
кандидата за чланство у ЕУ и ставио до знања решеност власти у Подгорици да остваре
кључне услове у борби против организованог криминала и корупције, као и у јачању
способности државне управе.

  

Ван Ромпеј је нагласио да "уверљивост европске перспективе игра важну улогу у јачању
регионалне стабилности".

  

"Напредак на том путу мора бити утемељен на исказаним резултатима, где су резултати
биће и помака, а напредак Црне Горе је пример за то", истакао је челник ЕУ.

  

Са недавног министарског састанка ЕУ - Западни Балкан у Сарајеву упућена је важна
порука о европској будућности региона, уз нагласак на важности регионалне сарадње,
нагласио је Ван Ромпеј, који је пожелео и добродошлицу Црној Гори у ЕУ.

  

Ђукановић је истакао да је Црна Гора остварила врло захтевне реформе и да сад
постојано напредује ка чланству у ЕУ.

  

"Европска унија је у Црној Гори више него очигледно добила поузданог партнера који
вредно ради на поспешивању европских вредности на Западном Балкану", додао је
црногорски премијер.
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"Свесни смо да посао није завршен и с једнаким заносом и одговорношћу радимо и на
остваривању приоритета у следећим фазама придруживања" ЕУ, додао је.

  

"Владавина права и борба против организованог криминала и корупције, као и снажење
административних капацитета јесу изазов, али изазов који је савладив и којем ћемо ми
одговорити не мање успешно него претходним изазовима", подвукао је Ђукановић.

  

Председник владе Црне Горе је ставио до знања да придруживање земаља Западног
Балкана ЕУ мора бити утемељено на појединачној заслузи сваке државе региона у
испуњавању услова.

  

Ђукановић је оценио да ће Црна Гора, после датих квалитетних одговора на упитник
Европске комисије о спроведених реформама, до краја године добити статус кандидата
за чланство у ЕУ и да ће Брисел предложити датум почетка преговора о чланству с
Подгорицом.

  

(Бета)
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