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 Француски председник Емануел Макрон изјавио је да Европска унија не треба да прима
нове чланице док се дубље не интегрише и спроведе реформе.

  Макрон је у обраћању посланицима Европског парламента у Стразбуру рекао да жели
да учврсти Западни Балкан уз европски пројекат, али да сада није време за пријем
нових чланица.

  

"Подржаћу проширење само ако прво буде продубљивања и реформе наше Европе",
навео је он.

  

Макрон је рекао да не жели да се Балкан окрене Турској или Русији, али да не жели да
ЕУ, која данас тешко функционише са 28, а сутра са 27 чланица, одлучи да може да
прими нове чланице по истим правилима.

  

Лидери Западног Балкана и ЕУ састаће се следећег месеца на Самиту ЕУ - Западни
Балкан, али мале су шансе да Брисел у скорије време позове неку од земаља да се
придружи ЕУ.
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Јоханес Хан: Изјава Емануела Макрона није у супротности са политиком ЕУ

  

Европски комесар за политику суседства и преговоре о проширењу Јоханес Хан оценио
је да је оно што је француски председник Емануел Макрон рекао да неће бити
проширења Уније док она себе не ојача, није у супротности са политиком Европске
комисије.

  

Пре него се ЕУ прошири, важно је да ојача, сада нас има 28, биће нас 27 са индикацијом
да нас буде више од 30, а треба да унапредимо своје перформансе, оценио је Хан.

  

"Иако је 'скоро' најпопуларнија реч у региону Западног Балкана, ја морам да кажем да
процес придруживања није ни изблиза 'скоро' завршен, али на добром смо путу. Морам
да кажем и да иако је извештај врло критичан, он је тачан, а ја бих рекао и да је
позитиван и оптимистичан. Важно је нагласити да нема пречица ни бесплатних улазница
на путу ка ЕУ. То је јасно наведено и у нашој стратегији", истакао је Хан.

  

(Агенције)
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