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Брисел -- Западни Балкан има јасну европску перспективу, а сваки вид политичког
мешања штетан је за консолидацију добросуседских односа.

  

  

То је рекла портпаролка Европске комисије Маја Коцијанчич поводом изјаве поводом
недавне изјаве албанског премијера Едија Раме.

  

Коцијанчичева је, у одговору на питање Тањуга о ставу ЕУ поводом Рамине изјаве да је
због недостатка перспективе за чланство у ЕУ могуће "уједињење Косова и Албаније",
навела да Европска комисија потврђује јасну европску перспективу региона.

  

Она у писаном одговору наводи и да ЕУ са свим партнерима са Западног Балкана ради
на остваривању европске перспективе региона и да је тај процес заснован на
принципима помирења и регионалне сарадње.

  

То је, каже, недавно потврђено и у Европском савету.

  

Албански премијер је у интервјуу које је пренео портал "Политико" упозорио да ЕУ прети
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"ноћна мора" уколико Балкан "полуди" због све мањег фокуса ЕУ на улазак овог региона
у ЕУ.

  

Рама је том приликом упозорио и на мешање "других играча" који преузимају утицај у
региону од ЕУ, али и да недостатак европске перспективе може довести до
уједињавања Косова и Албаније.

  

"Једини начин да Балкан остане у мирном и кооперативном стању јесте да пут у ЕУ
остане отворен, перспектива јасна, а емоције ка ЕУ позитивне. Нико не би желео да се
окрене ка тражењу мањих унија, сви би желели да буду уједињени у једној великој унији.
Међутим, ако не постоји нада, перпектива и простор за тако нешто, тада се мање уније
могу догодити", изјавио је Рама одговарајући на питање да ли искључује могућност
уједињења Албаније и Косова у будућности.

  

(Танјуг)

  

 2 / 2


