
Емануел Макрон сусретом са  Зораном Милановићем започео званичну посету Хрватској
четвртак, 25 новембар 2021 13:17

 ЗАГРЕБ - Француски председник Емануел Макрон започео је данас званичну
посету Хрватској сусретом са хрватским колегом Зораном Милановићем на
Пантовчаку, где је након свечаног дочека, уследио разговор у четири ока.

  

Макрон ће након тога, по сопственој жељи, положити венац на Тргу Стјепана Радића на
Споменик домовини.

  

 Ово је, иначе, прва посета једног француског председника Хрватској од њене
самосталности и биће први највиши гост који ће и код новог загребачког споменика
положити венац.

  

Домаћин Макрону је премијер Андреј Пленковић, а централни догађај је потписивање
уговора за куповину 12 француских борбених авиона "Дашаулт Рафале".
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За хрватски портал Индеx је занимљиво да су француски авиони у међувремену
поскупели.

  

Јуче је, наиме, министар финансија Здравко Марић на седници владе, на којој је донета
одлука о куповини Рафала, рекао да цена више није 999 милиона, већ 1,1 милијарду
евра.

  

Марић је то, наводи се, открио образлажући одлуку о давању сагласности Министарству
одбране за преузимање финансијских обавеза за набавку вишенаменског борбеног
авиона у периоду од 2022. до 2026. године.

  

Портал пише да министар Марић притом није објаснио зашто је цена од маја, када је
влада прихватила француску понуду, до данас повећана за више од 100 милиона евра.

  

Француски председник Макрон је синоћ допутовао у Загреб, а хрватске власти од њега
очекују и подршку за улазак Хрватске у Шенген и еврозону.

  

Макрон је посету започео радном вечером са својим домаћином Пленковићем на којој су
у ужем саставу разговарали о глобалним и регионалним питањима, пренели су хрватски
медији.

  

Посета Макрона је био повод за још један јавни сукоб председника и премијера,
Милановића и Пленковића, а повод је био то што шеф државе није добио позив да
присуствује данашњем свечаном ручку, на који су позвани неки чланови његовог
кабинета.

  

Пленковић је раније изјавио да је Пантовчаку било понуђено да приреди синоћњу
вечеру, али је Милановић то, како је рекао, одбио.

  

Хрватска од Француске купује 12 половних француских вишенаменских борбених авиона
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типа "Dashault Rafale F3R", 10 једноседа и два двоседа.

  

Уговор о куповини потписаће министри одбране Француске и Хрватске, а стране
агенције, ову куповину Хрватске описују највећом од последњег рата.

  

Макрон: Посета Хрватској веома важна за тему западног Балкана

  

Француски председник Емануел Макрон изјавио је данас у Загребу да је сарадња коју
оснажују Француска и Хрватска "изузетно важна" за тему Западног Балкана и да, како
је рекао зна да ће хрватске везе са регионоом помоћи у томе.

  

"Ова сарадња коју ћемо оснажити је изузетно важна за тему која је пред нама, за тему
Западног Балкана, то је оно што ће нам омогућити да израдимо нову етапу у Западном
Балкану. Знам да ће нам ваше везе на Западном Балкану помоћи у томе", рекао је
Макрон после разговора са шефом хрватске државе у обраћању новинарима на којем
није било питања.

  

Оценио је да је ова посета "сигурно ново поглавље" у односима двеју држава.

  

Уз захвалност на пријему и срдачном дочеку, Макрон је истакао да је поносан што је
први председник Француске који је посетио Хрватску од осамостаљења.

  

"Ради се о једној неправди јер ова посета је симбол нашег пријатељства", рекао је
Макрон и додао да је припадност ЕУ оно што доприноси миру и просперитету.

  

"Данашња службена посета, партнерство које смо потписали, мукотрпан рад наших
министара учврсти ће нашу билатералну везу према једној Европи одбране, која исто
тако учествује у НАТО-у", рекао је Макрон, пренео је хрватски портал Индеx.
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Милановић је рекао да је са Макроном разговарао о набавци авиона, али и догађајима у
региону и свету, Украјини и Русији.

  

"Француска је једина нуклеарна сила у ЕУ, она то све гледа на један шири начин од
нашега. Разговоре оцењујем одличним. Радујем се свему овоме, декларацији о сарадњи,
ово је за Хрватску нови почетак, ово је озбиљна промена којој се радујем", казао је
Милановић.

  

Појашњавајући наранџасте симболе на реверима двојице председника, Милановић је
рекао да му је супруга рано јутрос рекла да је данас Дан борбе против насиља над
женама и да му је драго да се француски председник придружио томе.

  

(Танјуг)
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