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Братислава - ЕУ не види разлог да се меша у спор Словачке и Мађарске због тога што је
мађарском председнику Ласлу Шољому забрањено да дође у петак у словачки град
Комарно, на свечаност постављања споменика угарском краљу светом Стефану.

  

Портпарол шведског председништва ЕУ одбио је јуче да коментарише да ли је словачка
имала право да забрани Шољому да уђе на њену територију. Обе земље су у шенгенском
простору и једини разлог због којег би Братислава могла да забрани улазак неком, те и
шефу државе, јесте само уколико би представљао претњу по безбедност Словачке.
Управо тај аргумент - да ће долазак Шољома у гранично Комарно испровоцирати
словачке екстремисте на изгреде - употребила је словачка дипломатија да би спречила
посету. Тројица највиших словачких званичника, председник, премијер и шеф
парламента поручила су у заједничком саопштењу три дана уочи те приватне посете, да
би било боље да Шољом не дође јер на свечаност није позван нико од словачких
званичника, и да споменик краљу и Мађара и Словака изгледа као светковање мађарске
државности на сувереној словачкој територији.

  

Пошто Шољом није показао намеру да одустане од посете, премијер Роберт Фицо је
неколико сати пред посету саопштио да је шеф суседне државе персона нон грата за
Словачку, све до поноћи тог дана. Мађарски председник је у последњем тренутку
одустао од посете, али је ипак дошао на мост преко Дунава који спаја словачко Комарно
и мађарски Комаром и словачку забрану оценио као гест без преседана. Мађарска је
најавила да ће спор због забране посете пренети на ниво ЕУ, а шеф мађарске
дипломатије Петер Балаж казао је да ће Мађарска тражити од Европског парламента
да нађе механизме који би спречили такво кршење права људи на слободно кретање по
шенгенском простору.

  

(Бета)
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