
Окршај Николе Саркозија и Жозе Мануела Бароза око Рома на Самиту ЕУ
четвртак, 16 септембар 2010 23:32

Француски председник Никола Саркози и председник Европске комисије Жозе Мануел
Барозо су, на самиту Европске уније у Бриселу, разменили тешке речи о питању
депортације Рома из Француске, пренели су званичници присутни на овом скупу.

  

„Била је врло жустра препирка између председника Комисије и француског
председника” о питању Рома, рекао је агенцији Франс прес бугарски премијер Бојко
Борисов.

  

Европска комисија запретила је да би могла Француску да тужи пред европским
судовима због кршења европских закона о слободи кретања европских грађана тиме
што протерује Роме, и изразила сумњу да се ради о дискриминацијиа.

  

Један европски извор потврдио је агенцији Франс прес да је било сукоба између
Саркозија и Бароза на радном ручку.

  

Када је Саркози упутио критике Бриселу због оштрих и неоправданих напада на
Француску, Барозо је снажно бранио Европску комисију и њену улогу, навео је тај извор.

  

Барозо је рекао да „не жели да дозволи да му свађе одврате пажњу од његовог рада”.

  

На састанку пре радног ручка, француски председник је узео реч пред свим европским
лидерима и рекао да је „Комисија повредила Француску”, тиме што је поредила
депортацију румунских и бугарских Рома са депортацијама током Другог светског рата.

  

Париз и Брисел су у сукобу од почетка недеље око питања Рома.
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Европска комесарка за правосуђе Вивијан Рединг употребила је јаке речи и наизглед
упоредила протеривање Рома од стране Француске са оним у Другом светском рату.
Она се синоћ извинила и рекла да није намеравала да направи такво поређење.

  

Бугарски премијер је рекао да о том питању данас на самиту „ништа није одлучено” и да
ће европски лидери током неког будућег самита разговарати о „дугорочној стратегији за
налажење решења за овај проблем”.

  

Агенција Франс прес наводи да су европски званичници имали намеру да саставе нацрт
декларације о потреби да се боље интегришу Роми али да се од тога за сада одустало.

  

(Бета-АФП)
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