Προκήρυξη πρόωρων εκλογών
ανακοίνωσε ο Ζ. Ζάεφ
19/Οκτ/2019 13:41
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 14:44
Οπρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Ζόραν Ζάεφ, ανακοίνωσε σήμερα τη διεξαγωγή
πρόωρων εκλογών μετά την άρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ξεκινήσει ενταξιακές
διαπραγματεύσεις με τη βαλκανική χώρα, ένα σχέδιο που βρισκόταν στο επίκεντρο της πολιτικής
του.
"Προτείνωτην ταχεία διεξαγωγή εκλογών με τις οποίες, εσείς, οι πολίτες, θα αποφασίσετε τον
δρόμο που θα ακολουθήσουμε", δήλωσε σε τηλεοπτικό διάγγελμα, την επομένη της ταπεινωτικής
ευρωπαϊκής άρνησης.
"Στιςεκλογές οι πολίτες θα αποφασίσουν σε ποιο μονοπάτι θα πρέπει να συνεχίσει η χώρα μας. Οι
πολίτες θα μας υποδείξουν ποιον δρόμο να ακολουθήσουμε", έγραψε στο Twitter o Ζόραν Ζάεφ.

ЕУне го испорача тоа што ни го вети. Ние ги завршивме сите наши обврски. Испорачавме
резултати во реформите, ги решивме споровите со соседите, а тие не си останаа на зборот
и не испорачаа.
Тоа што ЕУ не донесе одлука за отворање преговори со нас е нивна ИСТОРИСКА ГРЕШКА.
pic.twitter.com/YD5kUREbIo
— Зоран Заев (@Zoran_Zaev) 19 Οκτωβρίου 2019

Έπειτααπό πολύωρες συζητήσεις οι Ευρωπαίοι ηγέτες, κατά τη χθεσινή δεύτερη ημέρα της
συνόδου κορυφής στις Βρυξέλλες, διαπίστωσαν ένα μπλοκάρισμα στην έναρξη των ενταξιακών
διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην ΕΕ με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία από ορισμένες
χώρες μέλη. Η Γαλλία, η Ολλανδία και η Δανία αντιτέθηκαν στην έναρξη των διαπραγματεύσεων
αυτών, η οποία απαιτεί ομοφωνία.

"Είμαστεθύματα ενός ιστορικού λάθους της ΕΕ", εκτίμησε ο Ζάεφ, στο διάγγελμά του απηχώντας
δηλώσεις του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ και άλλων
υψηλόβαθμων αξιωματούχων στις Βρυξέλλες που υποστήριζαν την έναρξη των
διαπραγματεύσεων και εξέφρασαν λύπη για το αποτέλεσμα αυτό.
"Είμαιαπογοητευμένος και εξοργισμένος και ξέρω πως και όλος ο λαός αισθάνεται το ίδιο",
προσέθεσε ο Ζάεφ.
Είπεπως θα συναντηθεί αύριο Κυριακή με τον πρόεδρο της χώρας του Στέβο Πεντάροφκσι και
άλλους πολιτικούς ηγέτες προκειμένου να συζητήσουν τα επόμενα βήματα.
Σοσιαλδημοκράτηςο οποίος ανήλθε στην εξουσία το 2017, ο Ζάεφ επένδυσε όλο το πολιτικό
κεφάλαιό του στο να βάλει τη Βόρεια Μακεδονία στις ράγες της ένταξης στην ΕΕ.
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