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У Европској комисији нико не очекује да ће мигранти који су стигли до Мађарске и
других земаља ЕУ, бити једноставно враћани у Србију, каже Александар Вулин.

  

  

Како је Вулин рекао после разговора са званичницима Европске комисије, то није могуће
зато што по споразуму о реадмисији с ЕУ Србија с тим мора да се сагласи, а тиме би
била стављена ван снаге и свака могућност за азил.

  

Министар који је и шеф радне групе за решавање миграционе кризе, то је изјавио пошто
је европском комесару за цивилну заштиту и кризе Христосу Стилијанидису уручио
захтев Србије за помоћ у збрињавању миграната, нарочито имајући у виду долазак зиме.

  

Вулин је новинарима то пренео поводом питања о данашњој изјави представнице
Европске комисије Наташе Берто да Мађарска и све чланице Уније, пошто имају
споразум о реадмисији са Србијом, могу у Србију враћати мигранте из Сирије и других
земаља.

  

"Када би ствари биле тако једноставне, мигрантске кризе не би ни било и онда би свака
земља вратила мигранте оној наредној и тако би се они вратили до мора и до земље
порекла", рекао је министар.

  

Међутим, наставио је Вулин, "то није тако једноставно, нити могуће, јер кад би то било
могуће, онда бисмо у потпуности поништили смисао азила" јер "то би значило да нико
неће добити азил и свако ко пређе на европски континент биће стављен у воз и враћен у
следећу земљу".
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  Вулин је нагласио да је, да би се споразум о реадмисији спровео, потребна сагласност идруге стране, односно, "потребно је и да се Србија сложи с таквим захтевом иодговарајућим доказима да је тај неко био ту, или да не заслужује право азила".  "Кад би то било тако могуће, онда би мигранти из Мађарске кренули ка Србији, изСрбије ка Македонији, из Македоније ка Грчкој... То нити је могуће, ни једноставно, нитиће тако бити, а и нико у Европској унији то не очекује", закључио је Вулин.  Српски министар jе рекао да jе од Стилиjандиса затражио помоћ из фондова EУ зацивилну заштиту ради збрињавања миграната и да jе у Kомисиjи чуо похвалне речи нарачун понашања Србиjе у избегличкоj кризи.  "Kомесар jе рекао да jе искрено импресиониран тиме што jе 140.000 људи прошло крознашу земљу без и jедног инцидента, и да су сви добили неопходну помоћ, храну илекове, па и људску подршку", казао jе он.  Вулин jе рекао да jе од Стилиjандиса добио подршку за помоћ органима цивилнезаштите Србиjе, како би се обновиле залихе.  Oн jе, међутим, истакао да решења избегличке кризе неће бити све док EУ неформулише заjедничку политику.  "Или ће EУ наћи целовито решење по коме ће све земље погођене мигрантском кризом,биле оне чланице или не, радити по истим правилима, или  нећемо моћи да говоримо оEУ каква jе била пре кризе”, рекао jе Вулин, коjи сматра да су сви у EУ свесни тога.  (Бета-Танјуг)  

 2 / 2


