ПОЛИТИКА

14-ТА СРЕЩА НА ДЪРЖАВНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ
НА СТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПА
Президентът Георги Първанов участва в Четиринадесетата среща на държавните ръководители на страните от Централна
Европа, която се проведе в Бърно на 25 и 26 май 2007 г. В cрещата участваха още държавните глави на Чешката република,
Република Австрия, Република Албания, Босна и Херцеговина, Италианската република, Република Македония, Република
Молдова, Република Полша, Румъния, Словашката република, Република Сърбия, Украйна, Унгарската република, Република Хърватия и Република Черна гора. Държавните ръководители заседаваха в две пленарни заседания, на които беше
обсъждана темата за „Централна Европа – настоящи проблеми и бъдещи предизвикателства“ и „Централна Европа
в Европейският съюз“.
Статутът на Косово и събитията в Приднестровието бяха в центъра на разговорите на поредната среща на ръководителите на страните от
Централна и Източна Европа, които традиционно се събират всяка година, за да дискутират
важни за региона въпроси. „Президентите на
новите членки на Европейския съюз подкрепят
усилията на своите източни и южни съседки
да се присъединят към ЕС като ключ към стабилността в региона,“ заяви президентът на
Чехия Вацлав Клаус. Полша и Чехия, се противопоставиха на усилията на германското
председателство да съживи конституционния
договор, който бе отхвърлен от холандските
и френските гласоподаватели през 2005 г. Те
настояват за по-кратък и прост документ, който може да се основава на отхвърления текст.
„Изглежда, че най-големият проблем на този
регион е Косово,“ заяви Клаус. Докато сръбският президент Борис Тадич заяви на своите
колеги, че независимостта на Косово не
е жизнена идея в близките пет години, Клаус
каза, че жителите на Косово сами трябва да
определят своето бъдеще. Бъдещият статут на
сръбската провинция, която е под управление
на ООН от 1999 г., сега е в ръцете на Съвета
за сигурност на ООН. Сърбия, подкрепяна от

Русия, отхвърля всякакви планове, които предвиждат каквато и да е форма на независимост
а Косово.
Президентът Георги Първанов обяви в Бърно,
че България ще отстоява в Европейския съюз
бъдещето на ядрената енергетика, тъй като
вижда в нея ясна алтернатива, даваща гаранции
за опазване на околната среда. Друг акцент
в изказването на българския държавен глава
пред форума и в неговите двустранни срещи
там бе темата за Западните Балкани. Първанов
отново се застъпи за европейската перспектива

на държавите от този регион, смятайки я за найсилен стимул за реформите в тях и за сигурността в Европа като цяло. В рамките на форума
българският държавен глава проведе двустранни срещи с колегите си Вацлав Клаус, президент на Чешката република, Джорджо Наполитано, президент на Италианската република
и Ласло Шойом, президент на Република Унгария.
Инициатор за провеждането на срещи на държавните глави от Централна Европа е бившият
австрийски президент Томас Клестил. През
1992 г. той съгласува инициативата си с президентите на Чехословакия Вацслав Хавел, на
ФРГ Рихард фон Вайцзекер и на Унгария
Арпад Гьонц.
Фактическото начало на процеса на ежегодни
срещи е поставено през 1994 г., когато в него се
включват президентите на Австрия, Германия,
Чехия, Словакия, Полша, Унгария и Словения.
България беше домакин на Тринадесетата
среща, която се проведе през миналата година
във Варна.
Срещите на държавните глави от Централна
Европа не са институционализирани и представляват свободна дискусия и обмен на мисли
по въпроси от общ интерес, както за участниците, така и за Европа като цяло.
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