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 Председник Северне Македоније Стево Пендаровски изјавио је да Косово свакако
треба да уђе у "Отворени Балкан", али да мисли да је тренутно најдаље од те инцијативе
од свих земаља Западног Балкана.

  

Он је у интервјуу кабловској Телевизији 24, на питање да ли мисли да Косово треба да
уђе у „Отворени Балкан“, одговорио: „Апсолутно, али из мојих последњих разговора са
председницом Косова (Вјосом Османи) и раније са њиховим премијером (Албином
Куртијем) мислим да су они у овом тренутку од целог Западног Балкана најдаље од
‘Отвореног Балкана'“.

  

Пендаровски је рекао да је раније имао неке резерве за „Отворени Балкан“, које је јавно
износио, али да до сада не види да та инцијатива добија неке политичке компоненте ; и
да се јача његово уверење да ће се ићи само ко чистој трговинској и економској
инцијативи.
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„То што ојачава моје уверење да ће се ићи ка чистој трговинској и економској
иницијативи је то што се последњи пут, само као посматрачи, прикључили црногорски
премијер Дритан Абазовић и босански премијер Зоран Тегелтија. То је добро“, изјавио је
председник Северне Македоније Стево Пендаровски.

  

"Ковачевски не би требало да иде у Брисел због бугарских захтева"

  

Председник Северне Македоније каже да премијер Димитар Ковачевски не би требало
да иде у Брисел на Самит ЕУ, јер Бугарска стално поставља нове захтеве за укидање
вета.

  

Он је у, интервјуу на кабловској Телевизији 24 рекао, да Ковачевски не треба да иде на
Самит ЕУ – Западни Балкан, који се одржава пре састанка Европског савета ;на којем
треба да одлучи о почетку приступних преговора са Северном Македонијом, које је
крајем 2020. блокирала Софија.

  

Према речима Пендаровског, премијер Северне Македоније ту нема шта да тражи и не
треба да иде само за сликање, посебно зато што је на јучерашњем састанку амбасадора
земаља чланица ЕУ (Корепер) бугарска страна изнела нове захтеве за укидање вета
Македонији.

  

"Саветујем му да не иде. Мој савет је да, ако ствари иду овако и ако су Бугари само јуче
поднели пет нових захтева Кореперу, ван сета њихових небулозних захтева одраније,
шта ћеш радити ти у Бриселу? Само да се сликаш?", рекао је председник Северне
Макдоније.

  

Он је додао да му се свиђа ми се координација унутар "Отвореног Балкана" око одласка
у Брисел, јер је то о регионална организација са економском компонентом, а ово су
политичке консултације.

  

"Морамо да донесемо нашу националну, аутономну одлуку. Ако овако иде данас, сутра,
прекосутра, шта онда наш премијер тражи у Бриселу? Замислите Самит ЕУ - Западни
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Балкан када цео регион, а ми пре свега, не напредује. Само да се сликамо?", рекао је
Пендаровски.

  

(Бета)
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