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Током јучерашње посете црногорског премијера Мила Ђукановића Бриселу, наглашена је
тесна сарадња какву има Подгорица са ЕУ, на основу које су и очекивања црногорске
стране да би статус кандидата могао доћи још ове године. Европљани, опет, траже
наставак рада на реформама, посебно борбе против организованог криминала и
корупције, те реформе судства...

  

Како је госту из Подгорице наглашено у Европској комисији, ту се ради на припреми
мишљења Комисије о спремности Црне Горе да понесе статус кандидата за пријем у ЕУ.
Испуњење услова је кључно за садржај документа о којем европска страна није желела
дати више појединости. Биће, речено је, поштен и објективан, а до његовог довршетка,
Црна Гора треба наставити са реформама, посебно оним у вези са снажнијом борбом
против организованог криминала и корупције, те оснажењем правосудног система...

  

"За добијање статуса кандидата за чланство у ЕУ, Црна Гора мора испунити битан
услов, а то је владавина права," поручио је председник Европске комисије Жозе Мануел
Барозо после сусрета са Ђукановићем. 

  

Током сусрета са председником Европског савета, Херманом Ван Ромпајем, речено је
како Црна Гора има јасан пут према европском чланству, посебно након што је на снагу
ступио Споразум о стабилизацији и придруживању:

  

"Ваша земља остаје чврсто опредељена европским интеграцијама, а првог маја ове
године наши односи су добили нови квалитет - на снагу је ступио Споразум о
стабилизацији и придружењу, дајући нове обавезе, али и перспективе нових односа...
Одајем признање за до сада учињено на пољу европских интеграција и ценим напоре
владе на изградњи државне структуре и спровођењу неопходних реформи. Уз ово,
посебно подвлачим допринос Црне Горе у међуетничком дијалогу и сарадњи. На
различите начине, Црна Гора служи као пример у региону", истакао је Херман ван
Ромпај.

  

"Црна Гора је способна да испуни све обавезе на путу ка чланству у ЕУ", поручио је
црногорски премијер Мило Ђукановић, и закључио да су у том циљу пред Подгорицом
"крупни изазови". Он је оценио да је Црна Гора на корак од добијања статуса кандидата,
и да ће Европска комисија до краја године дати повољно мишљење о томе.
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Уз то, наглашена је важност регионалне сарадње, као и догађаја који иду у корист
стабилности региона - ту је посебно указано на недавни министарски сусрет у Сарајеву,
као и резултат словеначког референдума који је отворио простор трајном решењу
готово две деценије дугог граничног проблема између Словеније и Хрватске.

  

(VOA)
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