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Нема мира, стабилности и напретка региона без интеграције у Европску унију. Црна
Гора има непоколебљиву визију да одигра улогу доброг примјера и буде промотер
европских вриједности у региону, уз још већу одлучност и посвећеност реформама,
казао је предсједник Црне Горе Мило Ђукановић у сусрету са министром вањских и
европских послова Републике Хрватске Горданом Грлићем Радманом.

  

  

Ђукановић се захвалио посвећености Хрватске европској перспективи и поздравио
добре учинке предсједавања у изузетно тешким условима пандемије, наглашавајући да је
хрватско залагање за регион било не само у духу доказаног добросусједства и
пријатељства, већ и у интересу ЕУ.

  

Посјета хрватског шефа дипломатије наставак је континуираног дијалога двије земље и
интензивне пажње Хрватске, која предсједава ЕУ, региону Западног Балкана.

  

Како се истиче у саопштењу, предсједник је изразио пуно задовољство односима двије
земље, који су узорни, без проблема и са пуном отвореношћу и разумијевањем у давању
одговора на сва питања од обостраног интереса.

  

"Сарадња Црне Горе и Хрватске на сваком плану допринос је стабилности и бољој
будућности региона који дијелимо" нагласио је предсједник, уз посебно истицање
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изузетно добре сарадње и доприноса Хрватске националне заједнице узорној
мултиетничкој хармонији у Црној Гори.

  

Ђукановић је захвалио за подршку Хрватске и у изазовним условима борбе са корона
вирусом.

  

Истакао је важност да Европска унија кроз најављени економско-инвестициони план
обезбиједи подршку која је капитално важна за опоравак од тешких посљедица
пандемије, и допринесе инфраструктурном приближавању региона и Европе.

  

Грлић Радман је пренио поздраве предсједника Владе Републике Хрватске Андреја
Пленковића предсједнику Ђукановићу, и казао да је посјета Црној Гори, као прва посјета
хрватских званичника изван земље након короне, не само симболичка, већ порука
снажне подршке Црној Гори и њеној европској перспективи.

  

"Свака земља мора показати да заслужује епитет стабилизатора ако жели пут у
Европску унију, а Црна Гора је доказала да је на том путу. Хрватска је пријатељ Црне
Горе у НАТО и заговорник њене европске идеје, а Хрватска заједница у Црној Гори док
његује и чува свој хрватски идентитет остаје лојална држави Црној Гори", истакао је
Грлић Радман.

  

Обострано је наглашен и значај Црногорске заједнице у Хрватској за развој
пријатељских добросусједских односа, као и допринос амбасада двије земље у том
правцу.

  

Брајовић: Хрватска подршка европској перспективи региона значајна 

  

"Црна Гора се с правом може поносити својим мултинационалним и
мултиконфесионалним карактером, чиме пружа значајан допринос регионалној
стабилности, а сви покушаји угрожавања складног суживота и грађанског и секуларног
карактера Црне Горе ће бити безуспјешни", поручио је предсједник Скупштине Црне
Горе Иван Брајовић који је примио данас министра вањских и европских послова
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Републике Хрватске Гордана Грлића Радмана.

  

Како је истакнуто на састанку, односи двије пријатељске земље, Црне Горе и Хрватске,
су веома добри, а у наредном периоду треба наставити са њиховим даљим јачањем у
свим областима, а посебно је битно и на задовољство грађана црне Горе што је Хрватска
током предсједавања Европском унијом фокус ставила на политику проширења.

  

"Подршка европској перспективи региона потврђена је и на Самиту ЕУ Западни Балкан,
организованим упркос околностима условљеним пандемијом Ковид-19", казао је
Брајовић.

  

Грлић Радман је потврдио недвосмислену и снажну подршку Хрватске европском путу
Црне Горе. Истакао је спремност и намјеру Хрватске да се до краја предсједавања
отвори једино преостало преговарачко поглавље 8 - Конкуренција. Посебно је истакао
задовољство чињеницом да Хрвати у Црној Гори баштине своје насљеђе и одржавају
традицију, а уједно су и лојални грађани Црне Горе.

  

Саговорници су размијенили мишљења о начину на који су се двије земље суочиле са
пандемијом Ковид 19, као и даљим корацима у суочавању са посљедицама вируса.

  

Састанку су присуствовали и чланови Групе пријатељства Скупштине Црне Горе и
Хрватског сабора посланици Адријан Вуксановић и Андрија Николић.

  

(РТЦГ)
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