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 Словачки премијер Петер Пелегрини изјавио је у парламенту у Братислави уочи самита
Европске уније у Софији да од Словачке нико не тражи да призна Косово.

  Он је истакао и да званична Братислава нема ни намеру да мења ишта на томе да
једнострано проглашену независност не признаје.   

"Нико не тражи да признамо Косово. Словачка нема намеру да на томе ишта мења. Не
би био добар сигнал ако би сутрашњи разговори протекли у другом формату, а не са 28
лидера", казао је Пелегрини поводом одлуке шпанског премијера да бојкотује самит и да
не седне у Софији за исти сто са представником Косова. 

  

Премијер Пелегрини данас је посланицима Одбора за европска питања словачког
парламента представио са каквим мандатом иде на самит и на разговоре ЕУ са земљама
Западног Балкана. 

  

"Самит ЕУ неће бити о проширењу на Западни Балкан. Неће се доносити такве одлуке,
разговори ће пре бити на техничком нивоу, разговараће се о повезивању са земљама
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Западног Балкана. Требало би да се пошаље јасни сигнал да ЕУ види будућност тих
земаља у Унији", казао је Пелегрини, јавља словачка агенција ТАСР. 

  

Словачки премијер подсетио је да Словачка дугорочно подржава проширење ЕУ на
Западни Балкан али је критиковао досадашњу праксу Брисела да се отварају поглавља,
земље кандидати испуњавају услове и критеријуме из појединих поглавља а када све
испуне ЕУ онда не отвара даља поглавља. 

  

"У тим земљама активни су и други играчи као Кина, Русија и ЕУ би требало зато да
адекватно успостави равнотежу са тим интересима", рекао је Пелегрини и додао да
неотварање нових поглавља ЕУ не шаље земљама Западног Балкана позитивне сигнале
и не мотивише их. 

  

На то да улазак земаља Западног Балкана у ЕУ јесте примарно интерес саме Уније и да
треће земље преузимају упражњени простор, упозорио је пред самит и заменик шефа
пољске дипломатије задужен за европске послова, Конрад Шимањски. 

  

"На Балкану смо суочени са стратешком конкуренцијом бројних трећих држава,
укључујући ту и Русију и зато је у најбољем привредном интересу ЕУ и интересу њене
безбедности да буде у том региону активна", казао је Шимањски пољској државној
телевизији ТВП уочи самита на који иде пољски премијер Матеуш Моравјецки. 

  

Шимањски је нагласио да је за Пољску од стратешког значаја да земље Западног
Балкана постану чланице ЕУ. 

  

"Наглашавамо значај проширења за безбедност и позитивни утицај на привредни развој
ЕУ и земаља кандидата. Самит мора да да нову динамику европској перспективи
Западног Балкана и да ојача друштвену подршку процесу проширења", казао је
Шимањски. 

  

Заменик шефа пољске дипломатије најавио је да ће Пољска такође дати допринос
јачању те динамике преко амбициозне агенде у оквиру Берлинског процеса у Пољској

 2 / 3



Петер Пелегрини: Од Словачке нико не тражи да призна Косово, Братислава нема ни намеру да мења став 
среда, 16 мај 2018 12:12

2019. године.

  

(Бета)
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