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Црна Гора је одлучна да решава веома деликатно питање цркве, при чему неће
наседати на провокације и уздржаваће се од заоштравања ситуације, али ће
бескомпромисно бранити своје интересе, поручио је председник Црне Горе Мило
Ђукановић.

  

  

Он је данас, на позив амбасадора Румуније Фердинанда Нагија, био гост на радном
ручку амбасадора држава чланица Европске уније (ЕУ) акредитованих у Црној Гори.

  

Он је додао да регион Западног Балкана никада неће бити стабилан без интеграције, и
не може доживети потребан темпо економског и демократског развоја.

  

Зато је, према оцени Ђукановића, изузетно важна будућа умешност европске политике,
да нађе баланс између онога што су очекивања према Балкану и Европе као глобалног
играча.
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Ђукановић је рекао да је Црна Гора у претходних неколико година показала евидентан
напредак и јасну стратегију и континуирано растуће капацитете који гарантују да ће се
та стратегија реализовати.

  

Црна Гора успела је, како је истакао, да сачува мултиетнички склад и еманципује земљу
од зависности према региону, и да данас као чланица НАТО, на одмаклом путу ка ЕУ
доказује да је у стању да се носи са свим изазовима.

  

„Црна Гора ће наставити са бескомпромисним унапређењем владавине права и
очувањем доброг темпа економског развоја“, рекао је Ђукановић.

  

„Унија је спремна да помогне Црној Гори, укључујући и финансијски, како би што пре
постала део ЕУ“, рекао је шеф Делегације ЕУ у Подгорици, Аив Орав.

  

„Бићемо врло иницијативни за обнову дијалога са опозицијом о чему смо и раније
разговарали са делегацијом ЕУ, и наша понуда потпуно стоји“, рекао је Ђукановић.

  

Он је нагласио да у државно политичком курсу нема ниједне дилеме колико су важне
медијске слободе и колики је значај медија за демократски развој друштва.

  

„Циљ је да се законодавним и институционалним оквиром стварају услови за пуну
слободу и независност медија и максималну професионализацију, што једино може бити
допринос демократизацији друштва“, закључио је Ђукановић, преносе подгоричке
Вијести.

  

(Фонет)
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