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Генерални секретар НАТО Јенс Столтенберг уручио је данас у Бриселу македонском
премијеру Зорану Заеву позив за почетак приступних преговора Македоније за чланство
у тој алијанси.

  

  

"Честитам на политичкој храбости и посвећености бољој будућности. Када завршите
унутрашње процедуре и потпуно примените Договор са Грчком, Македонија ће седети
за истим столом са савезницима и са њима имати једнак глас", рекао је Столтенберг
уручујући позив за чланство Македоније у НАТО, у седишту Алијансе.

  

Заједно са позивом генерални секретар НАТО је Заеву поклонио пенкало којим је
потписао тај документ, а након што се фотографисао са позивом, Заев је пољубио
пенкало.

  

Првог дана Самита НАТО у Бриселу, јуче, шефови држава и влада чланица су одлучили
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да Макдонији упуте позив за чланство, уз услов да испуни Договор са Грчком и промени
име у Северна Македонија.

  

Столтенберг је додао да ће Македонија постати 30. чланица НАТО, након што
"комплетира све националне процедуре и све чланице ратификују протокол о
приступању Македоније".

  

"Данашњи дан градјани Макдоније треба да прихвате као велики дан, који заслужује да
буде слављен. Овај позив је резултат испуњених услова и НАТО стандарда, као и
историјског македонско-грчког договора о имену и о стратешком партнерству", рекао је
генерални сектератр НАТО Јенс Столтенберг.

  

Премијер Македоније Зоран Заев је рекао да је добијање позива за НАТО "историјска
одлука за земљу и градјане и све македонске политичаре од осамостаљења
Македоније".
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  "Будите уверени да ће наше чланство консолидовати демократију у региону и служитикао позитиван пример за Западни Балкан. Као будућа, 30. чланица НАТО, спремни смода дамо позитиван пример и допринесемо обликовању Западног Балкана у миран,просперитетан и демократски регион", рекао је Заев.  Македонски премијер је истакао да ће Влада Македоније у суботу, 14. јула, у 15македонских градова организовати прославу поводом добијања позива за НАТО ипозвао градјане да се прикључе.  "Додјите да једни другима честитамо зато што идемо напред, Македонија улази у НАТОи корача према ЕУ", рекао је Заев.    Највећа македонска опозициона странка, националистичка ВМРО ДПМНЕ је оценила даМакедонија у ствари и није добила позив за НАТО и да се ради о комплетном неуспехувладе Зорана Заева.  "Македонија није добила ни неусловљени позив за НАТО, нити датум за почетакпреговора са ЕУ. Македонија са СДСМ доживљава потпун дипломатски фијаско", рекаоје лидер те опозиционе странке Христијан Мицкоски у видео изјави.  (Бета, РСЕ)  Видети још:  МСП Русије: Македонију на силу увлаче у НАТО, а то јача тензије у Европи  
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http://www.nspm.rs/hronika/msp-rusije-makedoniju-na-silu-uvlace-u-nato-a-to-jaca-tenzije-u-evropi.html

