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 Немачка канцеларка Ангела Меркел изјавила је данас у Загребу да је њена земља
спремна на разговор о томе шта би могло да се промени у методологији преговора у
процесу проширења Европске уније.

  

  На питање шта ће се даље догађати у процесу прикључења Албаније и Северне
Македоније Европској унији, као и када би Хрватска могла да уђе у Шенген, Меркел је
рекла да "не може да се догоди да нема перспективе ЕУ за те земље".   

- То не би било добро - рекла је Меркел, која је током заједничке конференције за
новинаре с хрватским премијером Андрејем Пленковићем изразила и жаљење што
преговори са Албанијом и Северном Македонијом нису отворени током прошлог састанка
Савета ЕУ.

  

Када је реч о уласку Хрватске у Шенген, она је рекла да о томе мора да се разговара на
нивоу свих земаља чланица.

  

Хрватски премијер поновио је да није реално да се у Европском савету одлучује о уласку
Хрватске у Шенген у време када та земља председава Унијом, али је навео да ће се о
томе сигурно расправљати.

  

- Што се тиче Албаније и Северне Македоније, ми ћемо дати све од себе да њихов
процес приближ�авања ЕУ иде даље - навео је Пленковић.
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Пленковић је додао да је за Хрватску важно да пронађе решење за отварање
приступних преговара са Албанијом и Северном Македонијом и изразио жаљење што
они до сада нису отворени, преноси Јутарњи лист.

  

Када је реч о француском предлогу методологије за пријем нових чланица у ЕУ,
Пленковић је поновио да сам преговарачки оквир, који се тренутно користи и за Србију и
за Црну Гору, има могућност суспензије сваког поглавља и враћања на већ привремено
затворена поглавља, а у то је укључена и реверзибилност процеса.

  

Он је додао да је с немачком канцеларком разговарао о билатералним и европским
темама.

  

У Загребу се одржава Конгрес Европске народне партије (ЕПП), најјаче политичке
групације у Европском парламенту.

  

(Танјуг)
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