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Лидери четири највеће македонске странке, две владајуће и две опозицоне, постигли су
рано јутрос, уз посредовање европског комесара Јоханеса Хана, договор о решењу
политичке кризе, којим је прецизирано да ће превремени парламентарни избори бити
одржани 24. априла 2016, док ће се опозиција од септембра вратити у парламент.

  

  

После разговора који су у Скопљу трајали јуче читав дан, Хан је рекао да су премијер и
лидер ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски, лидер Социјалдемократског савеза Македоније
(СДСМ), највеће опозиционе странке, Зоран Заев, као и вође две албанске партије -
ДУИ, Али Ахмети и ДПА, Мендух Тачи, потписали договор о превременим
парламентарним изборима.

  

Груевски је објаснио да ће се у складу с постигнутим договором 100 дана пред сваке
парламентарне изборе влада повлачи из мандата, а биће формирана нови кабинет,
задужен само за сповођење избора.

  

То, како је навео, значи да ће за период од 15. јануара до 24. априла када су планирани
избори, ВМРО-ДПМНЕ кандидовати привременог премијера.

  

Опозиција ће у консултацијама са ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ предлагати кандидате за пет
техничких министара, међу којима је и министар унутрашњих послова, за период од 20.
октобра до избора.
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Лидер опозиције Зоран Заев најавио је да се опозиција почетком септембра враћа уСобрање и да ће активно учествовати у спровођењу свих сегмената постигнутогдоговора.  Заев је изразио задовољство споразумом и рекао да је њиме потврђено све што суСДСМ и његови партнери истицали у пројекту "Истина за Македонију".  Договором је предвиђено и да 15. септембра буде изабран специјални тужилац који ћебити задужен да спроведе истрагу у вези са садржајем, доказима и аргументима изприслушкиваних телефонских разговора.  "Нови јавни тужилац с потпуно аутономним овлашћењима добиће материјале који натранспарентан начин треба да буду процесуирани, паралелно преко скупштинскихкомисија, а њихов садржај ће такође бити доступан јавности. Најважније од свега јестето што ће чињенице и докази имати правне последице", рекао је Заев.  Заев је оценио да постизањем договора европске перспективе Македоније остајуотворене, а привреда се ослобађа стега наметнутих политичком кризом и наставиће дарасте, што значи нова радна места и нове инвестиције.  (Бета)  
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