ДЕКЛАРАЦИЈА НА ИВАН СТОИЛКОВИЌ
Косово да се реши во ООН, а не самостојно
Декларација за почитување на Повелбата на организацијата на
обединетите нации и меѓународниот правен поредок е насловот
на декларацијата за која пратеникот Иван Стоилковиќ деновиве
собира потписи од своите колеги
Главната поента на Стоилковиќ е
Косовското прашање да се реши во
рамките
на
Организацијата
на
обединетите нации, а не самостојно.
Според декларацијата за која до
вчера претпладне беа собрани шест
потписи е предвидено Собранието да
ги задолжи сите државни органи во
земјава своите активности да ги
споведуваат
врз
основа
на
меѓународно разбирање, почитување и
доверба
и
да
се
залага
за
разрешување на настанатите спорови и конфликти исклучиво
низ преговори и со мирни демократски средства и на никаков
начин да не ја загрозат Повелбата на ООН, меѓународниот мир,
безбедност и стабилност.
"Собранието на Македонија јавно ја декларира осудата на
употреба на сила или други форми на дејствување, чија примена
би значела нарушување на постојните граници на суверените
држави" - е една од осумте точки на декларацијата.
Стоилковиќ предлага Собранието да ги задолжи државните
органи да работат и со сите средства да придонесуваат за
остварување на меѓународниот мир, безбедност и стабилност и
да ги применуваат сите неопходни мерки за спречување на
меѓународниот тероризам. Како дел од декларацијата е и
точката која налага Собранието и сите државни органи да
остваруваат широка меѓународна соработка во областа на
безбедноста на границите и контрола на документите, меѓусебна

размена на информациите за лица поврзани со меѓународен
тероризам и шверц на оружје. Доколку се прифати
декларацијата на Иван Стоилковиќ, на сите државни институции
ќе им биде наложено да се посветат на борбата против сите
облици и форми на организација, поттикнување, давање помош
и поддршка за учество во конфликти или терористички
постапки. За сите појавни облици на загрозување на
територијалниот
интегритет,
суверенитет
и
политичка
независнот на Македонија, Собранието ќе го информира Советот
за безбедност на ООН.
ШЕКЕРИНСКА ОД ОХРИД ПОРАЧА НЕВЕРОЈАТНА РАБОТА:
Внимателно кон Косовското прашање
- Кон косовското прашање кое е тесно
поврзано со регионалната стабилност
треба да пристапиме внимателно и
себично.
Треба
да
ги
чуваме
македонските интереси, да ги задржиме
доброседските односи и да водиме сметка
за нашиот државен интерес, Македонија
мора да биде сигурна, стабилна и да ги
има своите гранници кои што се
потврдени со меѓународни договори. За
косовското прашање треба да се има
консензус во државата и да има
разговори,
истакна
претседателот
на
СДСМ,
Радмила
Шекеринска, на трибината што завчеравечер се одржа во Охрид.
- На само 6 недели пред најважниот настан за Македонија,
поканата во НАТО, власта игра детски игри, а коалиционите
партнери меѓусебно се надмудруваат и си покажуваат кој е
посилен, рече Шекеринска, која сепак изрази оптимизам дека
Македонија ќе ја добие поканата за НАТО затоа што, како што
рече, меѓународната заедница не може да ризикува уште една
криза на Балканот.
(Б.З.) (С.В.)

