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Председник Собрања Талат Џафери расписао је ванредне парламентарне изборе за 12.
април.

  

  

Џафери је решење потписао након што је касно поподне распуштен парламент да би се
осигурало да избори буду одржани на датум који су октобру прошле године договорили
лидери парламентарних странака.

  

За одлуку о распуштању је гласало 108 посланика у парламенту са 120 места, а није
било уздржаних или гласова против те одлуке.

  

Џафери је раније био најавио да ће парламент бити распуштен 12. фебруара, али је то
одложио за неколико дана да би били донети „неки важни закони”.
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У последњих неколико сати рада парламентарна већина је, уз противљење највеће
македонске опзиционе партрије ВМРО ДПМНЕ, успела да обезбеди двотрећинску
подршку за законе о јавном тужилаштву и о Савету тужилаца и измене Закона о
одбрани, на чијем је усвајању инсистирала владајућа СДСМ.

  

Доношење новог закона о тужилаштву, иако није формални услов да ЕУ одобри почетак
преговора о пријему Северне Македоније у Унију, ЕУ је више пута поручила да ће
сматрати позитивним знаком да се реформе спроводе и да се у Скопљу озбиљно схвата
сузбијање криминала и корупције, док је Закон о одбрани потребан ради усаглашавања
с НАТО.

  

Недавно је рафитикован и Северноатлантски споразум, пре него што је чланство
ратификовала Шпанија, због планираног распуштања парламента.

  

Подсетимо, о одржавању ванредних парламентарних избора 12. априла договорили су
се прошле године у октобру на састанку лидери парлементарних странака с
председником Републике, пошто ЕУ по трећи пут није одредила датум за почетак
преговора о пријему Северне Македоније у своје редове.

  

На самиту ЕУ државе чланице нису постигле споразум о започињању преговора о
приступању са Северном Македонијом и Албанијом, а Европски савет ће се на то питање
вратити пре самита ЕУ-Западни Балкан у Загребу у мају 2020. године, наведено је у
кратким закључцима дводневног самита лидера ЕУ у којима у поглављу „Проширење”
пише само та једна реченица.

  

Скопље и Тирана су очекивали зелено светло за почетак преговора о чланству у ЕУ, што
је процес који траје годинама. Северна Македонија има статус кандиата од децембра
2005, а Албанија од јуна 2014.

  

(Бета, Инсајдер)
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