Небојша Стефановић: Шта да радимо када друге државе почну да нам враћаjу све оне коjи неће до
уторак, 19 јануар 2016 17:32

Mинистар унутрашњих послова Небоjша Стефановић изjавио jе данас у Прагу да jе за
мигрантску кризу потребан jасан одговор Eвропе о томе како ће се поступати према
економским мигрантима.

Kако се наводи у саопштењу Mинистарства унутрашњих послова Стефановић jе додао
да jе потребно да се да одговор на питање да ли ће се мигранти враћати и на основу
чега, да ли ће бити примљени у Eвропу и да ли ће им се одобравати азил.

Стефановић, коjи учествуjе на министарском састанку Вишеградске групе и земаља на
балканскоj рути, истакао jе да jе важно да сви партнери у EУ, али и земље у региону,
разумеjу да питање мигрантске кризе ниjе нешто што може самостално да реши било
коjа земља.

"Само заjедничком разменом података спремниjе ћемо дочекати пролеће, када се
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очекуjе већи прилив миграната и поjачан миграторни талас. Србиjа ће, као партнерска
земља коjи жели да помогне, наставити да буде посвећена овом питању, али нам jе
важно да имамо jасне одговоре од Eвропе и других партнера", нагласио jе Стефановић.

Oн jе указао да jе састанак Вишеградске групе, на коме се разговара о мигрантскоj
кризи и положаjу земаља на балканскоj рути, важан за Србиjу због побољшања услова
регистрациjе, пажљивиjе и боље контроле како због миграната, тако и због безбедности
грађана Србиjе.

Mинистар jе обраћаjући се на министарском састанку Вишеградске групе и земаља на
балканскоj рути истакао да jе потребан што пре jасан став Eвропе на коjи начин треба да
се поступа према онима коjи немаjу право на азил.

"Шта да радимо када земље, коjе су после Србиjе на миграторноj рути, почну да нам
враћаjу људе из Mарока, Ирана и других држава, односно све оне коjи неће добити азил
у Eвропи", упитао jе Стефановић.

Српски министар унутрашњих послова jе указао да jе Србиjа, иако само кандидат за
чланство у EУ, jасно показала да може доста да допринесе у контроли и решавању
мигрантске кризе, да жели да буде део решења и да jе спремна да сноси део трошкова,
као и да прихвати jедан део миграната.

"Потребне су нам конкретне смернице, jединствена миграторна политика и jасан став да
ли су Србиjа и друге земље Западног Балкана препуштени сопственим решењима или
имамо неку врсту шире подршке. Србиjа жели да буде тимски играч и да усагласи своjу
политику са европском политиком, jер мислимо да jе то jедино могуће решење на дуге
стазе", нагласио jе Стефановић.

Истакавши да jе Србиjа свесна да се Eвропа и свет суочаваjу са наjвећим избегличким
таласом до сада, Стефановић jе указао да се Србиjа налази на jедноj од главних
миграторних рута и да сноси велики део терета.

2/3

Небојша Стефановић: Шта да радимо када друге државе почну да нам враћаjу све оне коjи неће до
уторак, 19 јануар 2016 17:32

"Mи нисмо краjња дестинациjа, али само прошле године у нашоj земљи регистровано jе
више од 600.000 миграната, док jе од почетка 2016. године до данас прошло око 35.000
људи", прецизирао jе српски министар унутрашњих послова.

Стефановић jе оценио да jе потребно да се убрза рад на jединственоj регистрациjи свих
миграната, jер jе то важан процес не само за Србиjу, него за све државе коjе се налазе
на миграторним рутама.

Tоком дана министар Стефановић имао jе билатералне састанке са министрима
унутрашњих послова Словачке и Чешке Робертом Kалињаком и Mиланом Kонавецом.

(Танјуг)
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