4страна

ПОЛИТИКА

неАјеn.a,

15. април 2018.

Дл.n
'!""

ЦЕНТАР ЗА МОНИТОРИНГ НАдГЛЕдАЋЕ
РЕГУЛАРНОСТ ИЗБОРА

ЕВРОПСКИ КОМЕСАР ЈОХАНЕС ХАН О ПЛАНОВИМА СТВАРАЊА

"ВЕЛИКЕ АЛБАНИЈЕ"

Регионална сарадња,

•
а не ПрОМЈена граница
• Позивамо све политичке воће да се уздрже од било каквих изјава и дјела који би пот
копали принципе помирења и регионалне сарадње на западном Балкану - рекао је Хан

Шаљу

Претендују
на сусједне
државе
Концenт . ВелкнеАлбани
је· подразумијева да noред
постојеће Рeпyt'iлиме Ал
баније. у тај НОЗИ државии
пројенат моји

r:y

эзмltC1Iили

иредентж:ти буР?1 укључе
не облacJ\ol У саставу сусјед

посматрача
•

Ми ћемо послати наше екипе, провјери

ћемо са нашим посматрачима и реаговаће
мо правовремено - најавио је Вујовић

них држава. Кoннpeтtto, у

Србији су то ayroнololКil по

комнси-

ефикасннјој реrnоналној са-

Албаније и Косова у Тиранн

радњи. Комисија покреnе питања добросусједских односа

представио албански и косов
ски премијер . ОН је у питаљу

на западног Балкана наставе

и регионалне сарадње у свом

за Хана рекао да су албански

с

Е

КOHCtJI)'XТНB-

редовном дијалогу са власти-

лидери казали како "уједиња

них односа сп својим сусједима н интензивирају рад иа
одговарајyhим
реформским

изrpaдњом

ма свих земаља западног Балкапа на редовној осиови - истак.ао је Хан.

вајућа платформа" предвиђа
укидаље граница између дви
је земље, уједнњење тржн

програмима, казао је европ -

Он наводи да су усклађн-

шта, царинску унију И друге

ски комесар за преговоре о
прндруживању ЈожаНei: Хаи.
Он је то иarnасио у одговору

вање са стандардима ЕУ, добросусједсlCН односи И региоиал на сарадља још једном

кораке.
- Примј ена горе поменyroг
ће зизчlПИ де факто стварање

на пктања посланика Европског парламеита (ЕП) о све

иаглашени као предуслови за
приступање у контексту не-

веl\е ..:\,лбаније као првн, ко
рак ка "Великој Албанији, уз

чешћим изјавама са Косова и
Албаније о уједињењу и последично, стварању "велике
Албаније".
Комесар Јоханес Хан је н а-

давно усвојене стратеПiје о
ајеродостојној
перспеlmlВИ
npoшнрења и јачању аиraжoвања Европске уннје са западннм Бanканом.

уједињење дјелова који сада
припадају БЈРМ, Србији, цр
ној Гори и Грчке -то је сан ал
банских нредеИ1ИСТВ - рекао
је Кефалогианис.

вео да Европска комисија доследио промовише принципе

Европска комисија очекује
да све земље из регнона наста-

ОН је навео да је албански
премијер Еди Рама рекао да

помирења н реmоналне сарадње на запалиом Балкану.
- Такође, познвамо све по-

ве с иэrpaдњом конструпн8них односа са својим сусједима и ннтеизивирају рад на

nе ухндање граница иеМИНО8но настати приликом прикључења Албаније и Косова у ЕУ.

лнтнчке 8Ође да се ywже од

oдroварајућим

било каквих изјава и дјела који би пonroпanи ове принципе. Комисија ће иаставнтн да

програмима како би налредовали на њиховнм европским
путевима - поручио је Хан.

далеко од тога да постану чла
ннце ЕУ. два премијера осје
ћају да могу да уцјеиама при

сарађује са свим паpniерима у

Претходио Је грчки посла-

силе на улазак својих земаља

регнону западног Балкана б илатерално 'Iа њиховим европ-

ник у Европском парламенту
Манолнс Ке+алогианнс из-

у ЕУ, иако Албаннја испуњава
само неколнцину критерију

-

реФОрмскнм

Обје земље су, наравно,

-

по:жат нао Прешеесиа до

конферс:нuија,

лина). У Црној Гори је то ју

П2018.те

њен сјевероэапад. односно

Тecnротмја и Преееэа. као
и остатан термторије ноја се
неиада налазила у саставу

Јањинсног вилајета. м.еу
Албанцима област позната
1«10 ЧaNepМја. Ту је эзпадни
дио Републике Македоније.

во (које многе државе НМСУ
нн признале као државин еи

пrтeт) не испуњава ниједиу
од њих

-

објаснно је Манолис

Кефалогианис.
Према његовом суду, нај
важнија ствар у свему овоме

јесте да овакво "иевнно" ује
дињење може покренути лан

чану реакцију у осјетљивом
региону.

И оно lIПO инспирише све
Европљане, али такође треба

-

и да карaJCrePнше све о и е са

амБИlЏIЈама да се придруже
Унији, јесте пуно поштоваље
међународног права. С обзи
ром

иа све наведено, желнм

да знам ли ће Комнснја рећн

како теда на поменуте акцнје,
посебно у случају земље која
жели да приступи ЕУ - рекао

је Кефалогнанис.
М.В.

Промовисати
зајед-

нице младих Европе посјетилн

су Скупшm ну Црне Горе, а ре-

чено им је да треба промовиса-

органнзац~ји

Бургогие

Балкан

Европе, који се од 12. до 15. апри ла мржаоа у Црној Гори _ еаоп-

посматрзча, који ће бн

90

о пројекцијама резултата које

ОДСТО бнрачких мјеста у цр
ној Горн. Као што су f1Jађаии
навикли, ЦЕМИ ће не само

ћемо саопштити у вечерњим
часовима - истакао је Вујо
внћ .
Онје позвао грађане да оба
вијесте ЦЕМ И УJ(()JlИКО сами

1.340

ти распоређенн на више од

извјеwтавати о непрэвклно
стима у току нзборног дана и
одзиву бирача, већ ће обезбн
једити брзе пројеlЩије резул

тата током избоРllе ноnи - ка
зао је Вујовнћ.
ОН је рекао да I\е, око 20.30
чаоова, пола сата накои затва

рања

бнраqккх

мјеста,

гра

ђанн моћи да прате уживо
обраду

)'Оче н еправил н ости.

-

Ми ћемо послam иаше

екнпе,

провјериnемо са

на

ШИМ посматрачима н реагова

nемо правовремено. Грађани
могу пријааљнватн
вилности путем броја

непра

077 600

истакао је Вујовнћ.

061 -

IlOдатака путем три

ОН је казао да је kOмплет

националне телевизије. које

ну фи нансијску подршку за

су повезане директно с ЦЕ
ми софтвером, У који се уно

реализацију пројеЮ'а ,,нека
слободни избори постану иа

се подаци са бирачких мјеста .

вика

ми

у иетом тренутку кад и
располажемо

са тим

по

датком у иашем ПВТ центру
располaraће и грађани путем
ове три телевизије, али и пу-

-

изградља повјерења у

и итегритет избориог процеса

у Црној Гори", обезбиједила
амбасада Савезие Реоубли.ке
Њемзчке у Подгорици.

М.В.

Активисти и функциоиери Српске

нако је био на пицу мјеста. Аџн!\ је од-

и ту организацију обавијестнти о те-

Ј<Оалиције и чепннка Српске листе До-

говораи за присилно скидање таблица

рору над присталицама Добрила Де-

бр.ла ДедеиБа у петак вече су, прије

с једног возила из копоне и накнад-

деића.

изборне ћутње, били изложени бес-

ио написану казиу у изиосу од

предметНОIII прогону и шикзиирању

еура - идентификациони број обрасца

180

бједности у тow граду одговории су за

одговорни с.у за

_ Њнх су иајвише заннмanе теме везане з, ОД"О" Цр", •.
'o~"
r-

ЕУ, као н сам процес интеrnЗЦНЈ'а
.У

_ наводе у Скупшmнн.

Ове посјете организоване су
као дио пројеЮ'а Отвореии парла-

старства уиутрашњих послова Црне

повград.

ако се наводи, ПОЛИЦИЈац

ПеК08мБ и иачелиик О.цјељења безмалтретирање колоне Дедеића која је,

годиие у 23 .45 часова-наводи се у саопштењу којеј е достављено ,,дану".

чин функционисања и рад црно-

потврдио идентитет полицајца којије

бједиостн Даииловград.. како се сам

2250), али није хтио да се изјасии ко

lI едоличиим и аулгарни м ријеЧИNа

аlЩентом на допринос процесу

прије тога је

зауставио колону Данка Аuића (број

су колоне, заједио с

ишле Никшић, Херцег Нови, Котор,
Тиват, Буд ву, Цетнње, Подrорицу и

Спуж - пише у саопштењу.

Тврди се да није било никаквих

проблема иако су активисти и в01ила,

градовима кроз које су прошли .

је шеф те полицијске поставе Марко
Квлезиfi . ИнспеkТOР Драгомир Пе-

995)

петак

колоне Дедеића која је, посли-

•.

ковкћ (број знвчке

У

сликани, а иакон заустављања, еви

.... a.mpeтирање

поспије обиласка неколнко општина је обилас.ка неколико општина и
И коивенција,
заустављеиа у близини·
П·"
конвеНЦИЈа, заус.тављена у 6лимотела" ерЈан ик .
.
зини мотела ЛеРЈ'аник
- Д-"""У
""" д,. еи"у Је из оДЈеље-

ња беЗбједности Даниловград, 1""Оком
телефОИСКОГ разговора, потврђено да

-

фуикционерима и активистима, об

челник Одјељења безбједности

мент, kOј и Скупштина Црне Горе
реализује ради lI епосреДIIОГ )'JIoи-

образовања младих.

kOJe

се дешавају у току изборног
даиа, одзнву грађана и такође

Одбора за европске ннтеl1Jације

горског парламента, с посебним

наука из Днжоиа, Француска, у

мену о неправилностима

-Укупно смо акредптовanи

тор Драгомир Пековић и на-

Горе посјетила н група студената

предднпломских студнја Факул-

налога иа ДРYJIПllеннм

ње изборног процеса иа би

ДаНftо АuиБ, ииспектор Драгомир

да за ннтересованих грађан а у на-

тета ПОЛlПИчких и друwтвених

путем

рачким мјестима.

бора за родиу равноправност На-

wтeHO је кз Скупштнне.

Тврди се даје Скупштину Црне

иоставинм учнне информ иса
ње грађана о неправилности
ма у току изборног даиа.
- Позвао бих rpal)анеда нас,
мрежама прате и моћи ће да
се ииформишу у реалном B~

број посматрача за иaдrnеда

Полицијац Данко дџић, инспet(-

Адрнјаном ВуксановиБем.

Црне Горе.
_ Ова посјета организована је
у склопу аlCТИа ности 26. Koнrpeса ДемократСЈ(е заједиице младих

ви li . Он је казао да је за из
боре, којн се одржавају данас,
ЦЕМИ обезбнједио довољан

Горе, О.цјкељења безбједиости ДЗI!и-

асоцијације упознати су са исто-

ријатом, нaд.nежн остима и начи"ОМ фуи"""оинсања
Сorvпштине
........
"./

те организације Златко Вујо

Студенти су, на њихов захтјев,

дом Дробњак и предсједннkOМ

ове

потрудили да максимално јед

001 3020485, написан 13. априла 2018.

мог обиласка зграде црногорског
представннци

Оије казаодасусеу ЦЕМИ

штвеннм мрежама, најавио
је шеф посматрачке мисије

од фуикционера н припадиика Минн-

ше везе између ЕУ и Балкана.

разговарали с предсједником Од-

парламекта

izbo-

парламеитарне

нanога иа дру

Експрес удружења које промови-

ти .европске иитеграције. Како

је саопwтено, током уобнчаје-

сајта

годние, када смо

Полиција прогони активисте

рад П а рn а М ента
Демократске

и

2016.

нaдrnедалн

ПРЕДСТАВНИЦИ СРПСКЕ КОАЛИЦИЈЕ ОГОРЧЕНИ НА ПРИПАдНИКЕ МУП-.

МЛАдИХ У СКУПШТИНИ ЦРНЕ ГОРЕ

Чпановн

тем нашег сајта. Подсјетићу

~пика Косово) и јужни
дио јужне и источне Србије.

caмonpornaweнa
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и

изборе, наш сајт имао преко
два милнона посјета ТOkOM
изборног дана - рекао је Ву
јовић.

јест,

жни дио државе, а у Грчиој

вропска

моннториЮ'

непрааилности и пројекци
ј е резултата предсједиичкнх
нзбора путем редовних прес

(то

ја (ЕП) очекује да
све земље из регио-

за

да је

крајина косоео и Метохија

ЈоханесЈ<ан

цектар

истражнвање (ЦЕМИ) обја
вљнваће пресјеке излазности,

Тврде даје начеnник О.цјељења без-

п редставио, вријеђао мисију ОЕБС-а

дентирани од центара безбједности у

- У Подгорици и осталим градовима, више пут' Ј' е колона заустављана

и евидеитирана, али није бнло иикаkВИХ ниЦ.Ндеиата . Ј едини IIроблем је
направље и у Даииловграду 15 минута прије поиоћи и почетка изборне

ћутње, иако су полицајац, инспектор
к иачелиик упозорени да немамо иа
мјеру да се компликуј е ситуација из-

кои њихове непримјереие peKauнje, те

да ће о ТОlolе бити обавијештеии меди

ј и , Управа полиције, awбасаде Србије~
и Русије и ОЕБС - пише у саопштемњ.у.
М.В. .._
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B~
је н ачелник који је дошао да иитерве-

пошто су функ циоиери Српске коа-

