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Сједињене Државе посвећене су пуној интеграцији земаља Западног Балкана у
европске и трансатлантске структуре, саопштила је данас државна секретарка Хилари
Клинтон, након сусрета са хрватским министром иностраних послова Горданом
Јандроковићем у Вашингтону.

  

Државна секретарка је на конференцији за новинаре у Стејт Дипартменту, између
осталог, поздравила водећу улогу Хрватске у региону.

  

“Хрватска, у оквиру Јадранске повеље, подржава аспирације својих суседа на Балкану
да се придруже НАТО-у. Једна је од првих земаља која је подржала Косово и
придружила се Сједињеним Државама и осталим земљама у усменој расправи у Хагу у
корист легалног права Косова да прогласи независност. Знам и да министар улаже
знатне напоре у побољшање односа Хрватске и Србије.”

  

Клинтон је такође подржала што бржи улазак Хрватске у Европску унију, уз оцену да
њен успех представља модел за регион.

  

“Посвећени смо пуној интеграцији свих земаља Западног Балкана у европске и
трансатлантске институције. Постигли смо напредак прошле недјеље, на министарском
састанку НАТО-а, када смо примили Црну Гору у Акциони план за чланство у НАТО и
поздравили напредак Босне и Херцеговине према том циљу.”

  

Хрватски шеф дипломатије Гордан Јандроковић саопштио је да Загреб поздравља
поновно ангажовање САД на Западном Балкану, посебно у Босни и Херцеговини.

  

“Закључили смо да је отворена евроатлантска перспектива за све земље у региону
Југоисточне Европе кључна за будућу стабилност региона.”

  

Одговарајући на новинарска питања о несталим документима из операције Олуја које
потражује Хаг, Јандроковић је казао да ће хрватске власти наставити истрагу тим
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поводом и да у потпуности сарађују са Хашким трибуналом. Такође је изразио наду да ће
поједине европске земље променити свој став о том питању и да ће Хрватска моћи да
заврши преговоре са ЕУ у првој половини наредне године.

  

Сједињене Државе, како је навела државна секретака, сматрају позитивним кораком то
што је Хрватска успела да пронађе 10 хиљада страна докумената и спремне су да, на
захтев Загреба, пруже било какву техничку помоћ.

  

(VOA)
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