
Борут Пахор у посети БиХ: Ширење ЕУ на западни Балкан неопходно за мир у региону; Словенија дала 4.800 вакцина БиХ
петак, 05 март 2021 15:30

 САРАЈЕВО – Ширење Европске уније на западни Балкан неопходно је за мир и
благостање како држава у региону тако и саме ЕУ.

  

Поручио је то предсједник  Словеније Борут Пахор који је допутовао у радну посјету БиХ,
а у Сарајеву се сусрео са члановима Предсједништва БиХ, Милорадом Додиком,
Жељком Комшићем и Шефиком Џаферовићем.

  

Након састанка је речено да ће Словенија донирати БиХ 4.800 доза вакцина
"АстраЗенека".

  

Пахор је након састанка рекао да су искрено говорили о најважнијим темама, као што је
припрема самита Бриони, пандемија вируса корона, миграције, економија, проширење
Европске уније итд.
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Он је поновио свој став да је ширење Европске уније на западни Балкан неопходно за
мир и благостање како држава у региону тако и саме ЕУ.

  

- Самит Брдо–Бриони ће бити одржан крајем овог мјесеца. На тај састанак би требао
доћи и француски предсједник Емануел Макрон, ако то буду епидемиолошке мјере
дозвољавале - нагласио је Пахор и додао да је пропширење ЕУ ултимативно
геополитичко питање и важно за мир, сигурност народа западног Балкана, као и за 
државе у ЕУ.

  

- Моје мишљење је да се у том случају ЕУ шири на захтјевно подручје гдје је пуно
отворених питања - казао је Пахор.

  

Предсједавајући Предсједништва БиХ Милорад Додик рекао је да је пандемија изазвала
многе економске потешкоће не само код нас него и у Словенији и другим земљама.

  

- Друго важно питање је миграција. Ми смо га упознали с чињеницом да мигранти
користе БиХ као транзитну земљу и да знатан број њих остаје овдје јер све теже улазе у
ЕУ. Ми то питање не можемо рјешавати самостално и оно мора бити ријешено на нивоу
ЕУ - рекао је Додик.

  

Разговарали су о још једној теми која је важна, а то је самит Брдо Бриони.

  

- Једно од најважнијих питања је проширење ЕУ. У БиХ још постоји консензус о том
питању. С друге стране, у ЕУ видимо један замор за који желимо да нам се објасни -
нагласио је Додик.

  

Додик је истакао да имали веома успјешан састанак те захвалио Пахору на донацији
4.800 доза вакцина.

  

- во је наш наставак разговора о важним питањима. Наши билатерални односи су добри,
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немамо отворених значајних питања. Словенија је наш значајан партнер у погледу
процеса проширења Европске уније, на нашем европском путу. Захвалан сам
предсједнику што нам је донио важну вијест, а то је да је Словенија одлучила да донира
БиХ 4.800 доза вакцина "АстраЗенека" као подршку у овим тешким тренуцима. У том
погледу, заиста цијенимо напоре које су уложили предсједник и Влада Словеније, јер
знамо да су све земље изложене проблемима са вакцинама -  казао је Додик.

  

Додао је да су велики дио разговора управо посветили борби против пандемије
коронавируса и томе како санирати посљедице.

  

 (Глас Српске)
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