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 Премијер Северне Македоније Зоран Заев рекао је да ће одлука о томе да ли ће бити
реконструисана Влада или расписани превремени парламентарни избори у тој земљи,
зависити од одлуке Европског савета о додели датума за преговоре, као и од става
немачке канцеларке Ангеле Меркел, преноси МИА.

  

  Македонски премијер Заев следећег четвртка ће се састати са немачком канцеларком
и фокус њиховог разговора ће бити у вези са добијањем датума Северне Македоније за
преговоре са ЕУ.   

„Битно је да ЕУ зна да је атрактивна за нас, јер је увек показивала мудрост у
спровођењу унутрашњих реформи, али и због тога што је увек била фокусирана у
процесу привлачења нових земаља-кандидата у ЕУ. Ова мотивација за нас је јако
важна“, рекао је Заев.

  

Он очекује позитивну поруку током састанка са Меркеловом, јер све друге земље немају
никакву дилему, нити аргумент против утврђивања датума за преговоре са Северном
Македонијом.

  

Заев је, након председничких избора у Северној Македонији и тесног резултата између
кандидата владајуће коалиције и кандидаткиње опозиционог ВМРО-ДПМНЕ, обећао
реконструкцију Владе, јер су изборни резултати показали незадовољство грађана због
начина рада актуелне Владе и институција.
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У међувремену, и поред безусловне препоруке Европске комисије за отварање
приступних преговора ЕУ са Северном Македонијом, Меркелова се у Бундестагу
Немачке успротивила отварању преговора са Северном Македонијом и Албанијом и
најавила такву могућност најраније у октобру. Имајући у виду све дубљу политичку кризу
у Албанији, све мање је извесно да ће Тирана добити датум о отпочињању приступних
преговора са Европском унијом.

  

У случају Северне Македоније не постоје прецизна сазнања, али у предлогу закључака
за следећи састанак Европског савета нема информације о датуму преговора са том
државом, пренео је Танјуг.

  

Заев је прошле недеље најавио да ће вратити мандат и захтевати превремене изборе
уколико Северна Македонија не добије датум о преговорима са ЕУ у јуну или јулу.

  

(Спутњик)
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