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Преко српско-хрватског пограничног подручја Бапске у последња 24 сата у Хрватску
није ушла ниједна особа, а прихватни центар у Опатовцу је празан, док словеначка
полиција наводи да је прилив избеглица "балканском рутом" у Словенију последњих дана
знатно мањи.

  

  

Истовремено, прва група од 30 избеглица пребачена је јутрос из Грчке у Луксембург,
што представља почетак реализације плана Европске уније, вредног 780 милиона евра,
са циљем да се смањи терет са земаља које су се највише нашле на удару прилива
избеглица.

  

Број миграната који су ушли у Хрватску на путу према западној Европи премашио је
320.000, а од поноћи до 09.00 сати јутрос у ту земљу је ушло 2.225 миграната и тренутно
их је у прихватном зимском транзитном центру у Славонском Броду 2.097, известило је
Министарство унутрашњих послова Хрватске, а преноси Хина.

  

Преко пограничног подручја Бапске, преко којег је у Хрватску за више од 40 дана
избегличке кризе ушло око 300.000 избеглица и миграната, док је нешто мањи број првих
дана улазио преко Товарника, у последња 24 сата није у Хрватску ушла ниједна особа,
потврдио је данас портпарол вуковарско-сремске полиције Домагој Џигумовић.
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  Прихватни центар у Опатовцу, у који су избеглице и мигранти довожени с Бапске и гдесу били регистровани и добили потребну помоћ, празан је.  Јуче је започето уклањање дела тог објеката, растављени су и уклоњени и шаторииспред прихватног центра у којима су избеглице и мигранти чекали на улазак ирегистрацију, а сам центар се неће у потпуности угасити, већ ће се задржатинајосновнији објекти унутар њега како би се, у случају потребе, могао поновоактивирати, наводи хрватска агенција.  Међутим, хрватско Министарство унутрашњих послова је данас упозорило да се и даљеочекује велики притисак избегличког таласа који стиже преко Србије и наводи да је одпочетка миграцијске кризе у Хрватску ушло 320.215 миграната.  Од јуче се избеглице и мигранти, који из Србије улазе у Хрватску, возом Хрватскихжелезница превозе директно из Шида до зимског прихватног центра у СлавонскомБроду, а одатле даље возом према Словенији.  

  Кроз Словенију је од 16. октобра до данас ушло 139.608 миграната и избеглица, а наодлазак у Аустрију и даље према Немачкој тренутно у тој земљи чека укупно 3.261особа, објавила је данас словеначка полиција.  Прилив избеглица "балканском рутом" у Словенију последњих дана је знатно мањи, па јена пример јуче у ту земљу ушло 4.300 људи, док се раније та бројка кретала око 7.000,како је саопштила полицијска управа Ново Место.  Прелазак избеглица у Аустрију је у последњих неколико дана релативно брз, наводиХина.  Јутрос рано је возом из Добове преко Јесеница у Аустрију организовано довезено 450миграната који су у Словенији већ регистровани, док остали који су превезени изХрватске преко ноћи и јутра чекају на транзит у Шентиљу и другим камповима.  Прихватни центар у Брежицама данас је празан, а осим на Шентиљу, мигранти којичекају на регистрацију и поступак предаје Аустрији налазе се у Горњој Радгони,Петишовцима и Долгој Васи.  Словеначки медији данас пишу да је влада Словеније већ наручила веће количинебодљикаве жице ради евентуалне заштите своје јужне границе с Хрватском ако би нањој поново дошло до неконтролисаног уласка миграната и избеглица, што тренутно нијеслучај, док влада то одбија да коментарише.  На питања да ли заиста има информација да ће Немачка и Аустрија ускоро затворитисвоје границе за мигранте и да је Словенија већ наручила жичану ограду коју бипоставила на своју шенгенску границу према Хрватској, премијер Миро Церар је јучеодговорио доста неодређено.  Поново је, међутим, истакао да ће Словенија ускоро морати да делује самостално акоизбеглички талас, који је и даље велики, не почне ефикасније да се контролише исмањује и додао да не искључује посебне мере на граници с Хрватском.  

  У међувремену, шеф европске пограничне агенције Фронтекс Фабрис Легери данас јеизјавио да је око 800.000 миграната илегално ушло у ЕУ ове године.  Он је у интервјуу за немачки лист "Билд" упозорио да прилив миграната вероватно јошније достигао свој врхунац и позвао европске државе да притворе оне који не добијуазил, како би могли брзо да буду враћени у земље порекла.  Државе ЕУ морају се припремити за чињеницу да "још имамо тешку ситуацију предсобом у наредним месецима", закључио је он.  (Танјуг)  
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