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ГЛУВА ВЛАСТ
Во 20 дена, од 28 август до 17 септември, премиерот Груевски и
неговата владејачка коалиција добија 5 јавни критички пораки од
Берлин, Брисел и Вашингтон кои тежат како јавни опомени. И во
сите 5 пораки се инсистира на слободата на медиумите. Премиерот
Груевски и неговата владејачка коалиција се прават недоветни за
многу критики, но нивните уши се најтврди кога станува збор за
слободните медиуми без кои демократија не може да има.

28 АВГУСТ,
2014 ГОДИНА

15 СЕПТЕМВРИ,
2014 ГОДИНА

Политички активното граѓанско
општество исто така може да
обезбеди конструктивна поддршка
во однос на понатамошното
зајакнување на демократските
општества во државите од
Западен Балкан, приближувајќи
ги на тој начин овие држави до ЕУ.
Предуслови за тоа се плурална
медиумска сцена, независни
синдикати и економија која,
ослободена од политичко мешање,
може да ја исполни својата
улога како дел од општеството.
Германија останува посветена на
зајакнувањето на слободата на
медиумите во регионот.

Земјите на Бенелукс (Белгија,
Холандија и Луксембург) се многу
загрижени поради стагнацијата, а во
некои области дури и назадувањето,
особено во поглед на политичкиот
дијалог, владеењето на правото и
фундаменталните права и слободи.

Завршна декларација на Ангела Меркел,
претседавач на Конференцијата за Западен
Балкан

Заедничко соопштение за истражувачката
мисија од Бенелукс

5 СЕПТЕМВРИ,
2014 ГОДИНА
Остануваме посветени на напорите
да ѝ помогнеме на Македонија да го
зајакне владеењето на правото, да ја
унапреди слободата на медиумите
и да изгради силни демократски
темели за инклузивно, мултиетничко
општество.
Изјава на државниот секретар Џон Кери по
повод Денот на независноста на Република
Македонија

Слободата на медиумите
претставува една од основните
вредности на Европската Унија. Затоа
Бенелукс жали поради прекинатиот
дијалог помеѓу македонската влада
и медиумите. Бенелукс енергично
ја охрабрува владата да се вклучи
во конструктивен дијалог со
медиумската заедница.

15 СЕПТЕМВРИ,
2014 ГОДИНА
Портпаролот на Филе вели дека
сè додека она за што е загрижена
Комисијата не добие соодветно
внимание во Македонија, како
што е слободата на медиумите
или политичкиот дијалог, многу е
тешко да ѝ се помогне на земјата да
напредува, доколку самата не сака
да напредува.
Изјава за МИА на Петер Стано, портпарол на
Комесарот за проширување при ЕУ Штефан
Филе

17 СЕПТЕМВРИ,
2014 ГОДИНА

И додека Македонија развива
силни демократски структури,
Соединетите Американски Држави,
Европската Унија, другите пријатели
на Македонија и, најважно, самите
нејзини граѓани изразуваат
загриженост за слободата на
печатот, независноста на судството
и транспарентноста на владините
финансии.
Слободните медиуми, независното
и непристрасно судство и
транспарентните владини одлуки
ќе ја јакнат демократијата и ќе
го промовираат економскиот
просперитет кон кој се стремат
Македонците.
Кандидатот за американски амбасадор во
Р. Македонија, Џес Бејли, на распитот во
Комисијата за надворешни работи на Сенатот
на САД

