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 БЕОГРАД/БРИСЕЛ, (Њуз) – Србија је кришом ушла у Европску унију и постала њен члан
иако већина осталих чланица о томе још није званично обавештена.

  Док је пажња већине земаља бил упрта према Великој Британији која је одлучила да
изађе из Европске уније, Србија је дискретно ушла у чланство, а наша делегација ће о
том чину наредних дана званично обавестити Брисел.

  

У међувремену, српски оперативци задужени за европинтеграције широм Европе кришом
већ доцртавају још по једну звездицу на ЕУ заставама, успут бришући британску.

  

– Ову тактику смо применили јер сматрамо да смо довољно пропатили да добијемо
звездицу на застави, иако то није уобичајена пракса, а притом нисмо желели да само
доцртамо још једну звездицу, неко би сигурно приметио. Овако ће шок бити мањи,
постепено ћемо припремати Европу на сазнање да је добила нову чланицу. Схватамо да
је ЕУ тренутно у шоку због дешавања са Великом Британијом и нисмо хтели још и ми да
јој стајемо на муку. Уместо тога, одлучили смо да што више посла урадимо сами и да се,
кад све буде готово, само појавимо и кажемо “Та-даааааааа! Ми дошли! – изјавио је за
Њуз један од српских званичника који је желео да остане анониман.
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Док Европска унија буде решавала односе са Уједињеним краљевством, Србија очекује
много посла. Не само да ће морати да сама морати да отвори и затвори сва поглавља у
преговорима са самом собом, већ ће морати да Србију дода у сва званична документа ЕУ
и да своје службенике постави у све институције у којима би они по учлањењу требало
да буду.

  

– Осим тога, мораћемо да преправимо све неповољне оцене и напишемо како је Србија
била супер, што ће бити заиста велики посао – навео је саговорник Њуза и додао да
Србија сада неће правити прославу поводом уласка у ЕУ, да не би непотребно
привлачила пажњу.

  

Ненад Милосављевић

  

(Њуз.нет)
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