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Сједињене Америчке Државе подржавају Македонију и Грчку да нађу решење за спор
око имена и веома је важно да продуже преговоре, изјавио је у Скопљу помоћник
америчког државног секретара Вес Мичел.

  

  

"Порука је да САД подржавају Македонију и Грчку да нађу заједнички прихватљиво
решење. Једино трајно решење ће бити заједничко решење. Мислим да Македонија
преузима велике и значајне кораке напред, као и Грчка. Ми смо срећни због напретка и
мислим да ту постоји одлична могућност за проналажење решења", рекао је Мичел на
заједничкој конференцији за новинаре са македонским премијером Зораном Заевом.

  

Помоћник државног секретара САД за Европу и Евроазију је истакао да САД
подржавају Македонију у њеним евроатлантским аспирацијама и додао да врата НАТО
остају отворена.
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На новинарско питање да ли ће се САД директно умешати у преговоре Македоније и
Грчке, Мичел је рекао да САД подржавају процес, али да две државе спор треба да
реше саме.

  

Македонски премијеер Зоран Заев је на исто питање одговорио да је "сваки пријатељ од
помоћи, а посебно кад су стратешки партнери као што су САД Македонији.

  

"Спор око имена траје 25 година. То је тешко, мучно и осетљиво питање… Свакако, ако
буде потребно, очекујем помоћ у правцу да охрабре две стране", рекао је Заев.

  

Упитан за грчки нацрт предлога споразума, који би у Скопље наредне седмице требало
да донесе шеф грчке дипломатије Никос Коцијас, Заев је рекао да је сваки документ
вредан разматрања.

  

"Све што је од помоћи ћемо да искористимо у процесу. Обе стране су сагласне да процес
треба да се продужи. То треба да буде верификовано у УН, које воде преговарачки
процес", рекао је македонски премијер.

  

"Информисао сам Мичела да почињемо финалну фазу која ће донети достојанствено
решење за име. Остајемо на путу грађења поверења са Грчком. Показали смо јасну
спремност за прави дијалог. Потврђујемо наш ентузијазам и посвећеност", рекао је он.

  

Заев је рекао и да Македонија очекује да ће у априлу добити "чисту препоруку за
почетак преговора са ЕУ, а да у јуну буде одређен датум и за почетак преговора".

  

Вес Мичел је јуче започео балканску турнеју посетом Приштини, а после Скопља ће
посетити Београд, Атину и Никозију.

  

(Бета)
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