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 БРИСЕЛ - Из Брисела поручују да је Западни Балкан приоритет за ЕУ и да Унија ради
заједно са међународним партнерима како би све земље региона подржала на њиховом
европском путу.

  Изненадно и готово истовремнео решавање политичких криза у Албанији и Македонији
у Европској комисији виде управо као резултат таковог заједничког ангажмана:

  

"Ја то не бих назвала чудом. У питању је резултат напорног рада и политичке воље.
Када говорите о Западном Балкнау говорите о региону који има ЕУ перспективу и где је
ЕУ снажно ангажована. Наставићемо да подржавамо и Албанију и Македонији, али и
цео регион", поручила је портпаролка Европске комисије Маја Коцијанчић.

  

Чињеница је да су се у региону Западног Балкан у последњих дана наизглед
одблокирале две велике политичке кризе.

  

У Македонији је после вишемесечног "ћорсокака", када је у питању формирање нове
владе председник Ђорђе Иванов донео одлуку да мадат за састав владе додели лидеру
Социјалдемократског савеза Македоније Зорану Заеву.

  

У Албанији су политичке партије опозиције постигле су споразум за странкама на власти
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и одустале од бојкота предстојећих парламентарних избора у земљи.

  

Иако су обе кризе трајале дуго и претиле да прелију нестабилност на регион, али и
шире, само у року од пар дана од укопаних позиција и горово нерешиве ситуације дошло
је до договора власти и опозиције и наизглед пресецања политичког Гордијевог чвора.
Познаваоци политичких прилика у региону овакав расплет ситуације на Западном
Балкану оцењују као "нестваран" при чему водећу улогу у притиску на Тирану, али и
Скоље, приписују САД.

  

"Говоримо о земљи која је кандидат за чланство у ЕУ. ЕУ је врло ангажована у Албанији
заједно са остатком међународне заједнице" поручила је Коцијанчић одбацујући оптужбе
да су САД имале више утицаја на решавање бојкота предстојећих парламентарних
избора у Албанији.

  

Коцјанчић је подсетила да је шефице ЕУ Федерика Могерини следеће недеље
организовала састанак са премијерима западнобалкнаске шеторке у Бриселу на коме би
требало да се поново размотри ситуација у региону и будући кораци.

  

"За нас је то приоритет на коме настојим да будемо снажно ангажовани", рекла је
Коцијанчић новинарима на редовном брифингу.

  

Она није могла да одговори на питање ко ће на неформалној вечери западнобалкнских
премијера представљати Македонију обзиром да будући премијер Зоран Заев још није
ступио на дужност, а досадашњи премијер Никола Груевски је у оставци. Списак оних
који ће бити присутни на радној вечери код Федерике Могерини 24. маја биће познат
следеће недеље, кажу у Бриселу.

  

(Танјуг)
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