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Нови извјестилац Европс-
ког парламента (ЕП) за Црну 
Гору Тонино Пицула тврди 
да није немогуће да Црна Гора 
до 2025.године постане члан 
Европске уније (ЕУ). Он је у 
интервјуу за „Дан“ рекао да 
је корисно постављати неке 
датуме, као оријентире којих 
се треба придржавати.

– У овом случају, 2025.го-
дина је година у којој би тре-
бало потврдити вриједност 
политике проширења при-
мањем нових чланица са 
Западног Балкана. Очито је 
то један напор Европске ко-
мисије (ЕК) која је на почет-
ку свог мандата, који сада 
истиче, препознала грешку 
када је досадашњи предсјед-
ник Европске комисије Жан-
Клод Јункер јасно казао да за 
пет година – од 2014.године 
до 2019.године – неће бити но-
вог проширења ЕУ. Међутим, 
кризе које нијесу престале у 
ЕУ, независно да ли су екстер-

ног или интерног карактера, 
јасно су дале до знања ЕК да 
без кредибилне политике 
проширења ЕУ остаје још 
осјетљивија на те изазове и 
суочавања и са разним поли-
тичким проблемима, који до-
лазе, наравно, једним дијелом 
из правца политичког југоис-
тока – казао је Пицула.

Он је додао да 2025.година 
јесте једна реално поставље-
на временска црта, али је пи-
тање да ли се она може у ст-
варности реализовати ако не 
дође до промјена располо-
жења, не толико у ЕК и ЕП, 
који се снажно залажу за на-
ставак политике проширења, 
колико у тијелу које је нају-
тицајније када је ријеч о зеле-
ном свјетлу за нове чланице 
– Европском савјету.

- У овом тренутку у Савје-
ту имамо јасан фронт отпора 
проширењу, а најдиректније 
га је изразио француски пред-
сједник Емануел Макрон, 

који је казао да проширење 
сада не би донијело ништа ЕУ 
док се она не консолидује из-
нутра. У том контексту треба 
посматрати валидност 2025.
године као датума уласка но-
вих чланица – а Црна Гора је 
одмакла најдаље, а треба во-
дити рачуна и о томе да сама 
земља заврши са преговарач-
ким пословима и је ли спрем-
на за чланство. Ако се спољ-
не околности подударе са 
унутрашњима, тада прича 
о проширењу добија на по-
литичкој тежини – казао је 
Пицула.

Говорећи о изазовима за 
Црну Гору, он је подсјетио да 
је ЕК објавом прољећног из-
вјештаја о приликама у Црној 
Гори врло таксативно наброја-
ла ствари које су добро урађе-
не, али тај извјештај говори 
и о цијелом низу отворених 
питања која нијесу ријешена.

– Ту бих се на неки начин 
позвао на хрватско искуство, 
која је још најмлађа члани-
ца ЕУ. Она се највише бави-
ла питањима које је међу по-
следњима закључила, а Црна 
Гора их је међу првима отво-
рила – то су поглавља 23 и 24. 

Иза те, рекао бих, бирократ-
ске таксативности крије се 
оно што у Црној Гори збиља 
треба поправити и показа-
ти напредак, а то је доказа-
ти да је правосуђе независно 
од политике, а, с друге стра-
не, да политика не врши при-
тисак на новинаре и слободу 
медија, да функционише 
правна држава и да се шти-
те темељне слободе, те да 
постоји однос према цивил-
ном друштву, гдје му се јам-
чи одређен ниво дјеловања 
и утицајности. Једнако тако 
треба водити рачуна да ће се 

Црна Гора наћи у друштву 
развијених економија и да 
прије уласка треба водити 
рачуна, о томе да се осигу-
рају потребне мјере за јачање 
властите економије, како би 
опастала међу јаким еконо-
мијама – истакао је хрватски 
парламентарац.

Како је подсјетио, у том из-

вјештају се наводи да је Црна 
Гора умјерено напредовала у 
неким областима, те да мож-
да није довољно напредовала.

– Ето прилике преговара-
чима, али не само њима, већ 
и политичарима, онима који 
одлучују у Црној Гори, да по-
праве оно што је критикова-
но у том извјештају и убрзају 
процес придруживања – на-
вео је Пицула.

 М.ВЕШОВИЋ

Пицула је подсјетио да је био министар вањских послова који је 
потписао документ о привременом рјешавању проблема Превлаке 
и границе између Црне Горе и Хрватске.

– Показало се да је то рјешење довољно чврсто да већ 17 годи-
на не ремети иначе одличне односе између Загреба и Подгорице. 
Надам се да ће тај проблем бити склоњен са дневног реда, ако не 
билатералним напорима двију држава, а оно препуштањем тог 
питања неком међународном суду који има искуства у рјешавању 
граничих проблема између држава. То видим као нешто што треба 
рјешавати – казао је Пицула.

Рјешавати питање Превлаке

Правосуђе мора бити 
независно од политике 

 ■ Кризе које нијесу престале у ЕУ, независно да ли су екстерног или интерног карактера, јасно су дале до знања ЕК да без кредибилне политике 
проширења ЕУ остаје још осјетљивија на те изазове и суочавања и са разним политичким проблемима који долазе једним дијелом из правца 
политичког југоистока, казао је Пицула 

НОВИ ИЗВЈЕСТИЛАЦ ЕВРОПСКОГ ПАРЛАМЕНТА ЗА ЦРНУ ГОРУ ТОНИНО ПИЦУЛА У РАЗГОВОРУ ЗА „ДАН” ПОРУЧИО

Пицула

”
У овом тре-
нутку у 
Савјету 
имамо ја-
сан фронт 
отпора про-
ширењу, 

који је најдирект-
није изразио фран-
цуски предсједник 
Емануел Макрон, 
казао Пицула

МИНИСТАР ПРАВДЕ ЗОРАН ПАЖИН КРИТИКОВАО ЕВРОПСКИ САВЕЗ 

ЕУ није адекватно забиљежила наш напредак
 ■ Унија није адекватно забиљежила напредак који је Црна Гора остварила у интеграционом 

процесу у протеклој години, наводи Пажин
Европска унија (ЕУ) није 

адекватно забиљежила на-
предак који је Црна Гора 
остварила у интеграционом 
процесу у протеклој години, 
сматра потпредсједник Владе 
и министар правде Зоран Па-
жин. Он се у Стразбуру, гдје је 
присуствовао конференцији 
министара правде Савјета Ев-
ропе, сусрео са државним се-
кретаром у Министарству 
правде Њемачке Кристија-
ном Лангеом.

Пажин се, како је саопште-
но из Владе, захвалио њемач-
кој влади на свестраној парт-
нерској подршци и доброј 
сарадњи на свим политич-
ким и експертским нивои-
ма, оцјењујући да је Њемач-
ка једна од држава чланица 

Европске уније (ЕУ) која пру-
жа најконкретнију подршку 
снажењу владавине права и 
европском путу Црне Горе.

Иако, како је навео, разу-

мије околност да се ЕУ тре-
нутно суочава са значајним 
унутрашњим питањима, Па-
жин је указао да Унија није 
адекватно забиљежила на-

предак који је Црна Гора ост-
варила у интеграционом про-
цесу у протеклој години.

– Црна Гора очекује да ус-
коро буду отворени прегово-
ри и у једином преосталом 
преговарачком поглављу 
посвећеном конкуренцији 
и да што прије отпочне рад 
на утврђивању мјерила за за-
тварање преговора у прегова-
рачким поглављима 23 и 24 
– нагласио је Пажин.

Он је на конференцији 
„Правда у Европи, суоча-
вање са изазовима дигитал-
не технологије“ апострофи-
рао важност потребе развоја 
правосуђа кроз правовреме-
но увођење информационих 
платформи.

 М.В.

Ланге и Пажин

тражимо референдум
МЕДОЈЕВИЋ О ЗАХТЈЕВУ ЗА ИЗМЈЕНУ УСТАВА 

Покрет за промјене (ПзП) 
снажно се залаже за измјене 
Устава и увођење механиза-
ма директне демократије, по-
моћу којих би грађани мог-
ли, у складу са прописаним 
процедурама, да на слобод-
ном референдуму, провјера-
вају одлуке Владе и законе 
које усваја Скупштина Црне 
Горе, као и органи власти на 
локалном нивоу, саопштио 
је лидер ПзП-а Небојша Ме-
дојевић. Он сматра да се на-
роду мора вратити моћ одлу-
чивања о важним питањима 
која, како је рекао, битно ути-
чу на њихова људска права и 
слободе, а коју је узурпира-
ла власт.

– Слободно изражавање 
воље грађана о важним пи-
тањима, на референдуму, 
требало би да буде омогуће-
но и на државном и на локал-
ном нивоу. Одлуке са рефе-

рендума би биле обавезујуће 
– казао је Медојевић.

Он је подсјетио да је По-
крет за промјене иновирао 
политички програм и зала-
гањем за уставне промјене и 
увођење механизама директ-
не демократије.

 М.В.

Медојевић


