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БРИСЕЛ  – Румунија и Бугарска имају слабе изгледе да на данашњем састанку
министара унутрашњих послова ЕУ добију зелено светло за прикључење шенгенској
зони, због отпора Холандије и Финске, рекли су Танјугу дипломатски извори из Брисела.

  

Шансе да Бугарска и Румунија уђу у „шенген” су „мршаве” јер, како објашњавају ови
извори, пријему се противе још неке земље које тај став не изражавају отворено.

  

Иако је Европска комисија дала позитивно мишљење, које већина земаља чланица
подржава, Холандија и Финска тврде да Румунија и Бугарска још нису испуниле све
потребне критеријуме.

  

Притом, да би ове две најмлађе чланице ЕУ биле примљене у шенгенску зону одлука о
томе мора бити донета консензусом 22 земље које су чланице и ЕУ и шенгенске зоне.

  

Коначна одлука биће позната по подне.

  

Уочи састанка министара унутрашњих послова ЕУ холандски министар за имиграцију и
питања азила Херт Лерс одбио је да новинарима саопшти како ће гласати, али је рекао
да је „веома забринут” и да није убеђен да се мере које су Румунија и Бугарска увеле
како би спречиле илегалне имигранте да уђу у шенгенску зону доследно примењују.

  

Министар унутрашњих послова Бугарске Цветан Цветанов без речи је јутрос ушао у
зграду Савета.

  

Према тврдњама бугарских медија, министри ЕУ ће на данашњем састанку донети
одлуку да пријем Бугарске и Румуније у „шенген” одложе, што би практично значило да
ће решавање проблема аутоматски бити пребачено на дневни ред састанка лидера
Уније, која ће се одржати средином октобра.
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Питање прикључења ове две земље шенгенском простору ће тако од техничког постати
политичко, објавили су бугарски медији позивајући се на неименовани дипломатски
извор са састанка амбасадора земаља ЕУ, који је завршен касно синоћ.

  

Европска комисија предложила је да поморска и ваздушна граница Бугарске и Румуније
буде отворена најраније 31. октобра, а копнена током јула 2012. године.

  

Немачка и Француска су против рокова за отварање копнене границе, а Холандија и
Финска су најавили да ће блокирати пријем Бугарске и Румуније у шенгенски простор,
плашећи се новог таласа емиграната, укључујући оне из Турске.

  

Стручњаци из Европске комисије сматрају да су формално Софија и Букурешт испунили
све услове за чланство од увођења биометријских докумената до предузетих мера на
заштити својих граница.

  

Многи европски политичари међутим мисле да су те мере недовољне, посебно због
„емигрантског цунамија” , који је овог пролећа погодио јужне земље ЕУ, посебно Грчку и
Италију.

  

Бугарски премијер Бојко Борисов поновио је да је његова земља у потпуности испунила
све услове за чланство у „шенген” и наредио својим министрима да ограниче изјаве ма
ову тему, док не прође данашња седница министара ЕУ. Борисов сматра да би одбијање
да Бугарска и Румунија постану чланице шенген зоне било неправедно и упозорио да се
ради о 35 милиона Европљана.

  

Спор око пријема Румуније и Бугарске у „шенген” се прети да се заоштри, јер након што
је Холандија јавно изразила противљење њиховом пријему, Румунија је почела да
блокира целокупан увоз цвећа из Холандије, тврдећи да документи нису у реду.

  

Бугарска и Румунија су постале чланице ЕУ 2007. године.
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(Taнјуг)
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