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Француска је узела целу ЕУ као свог таоца, одбијајући отварање преговора са Северном
Македонијом и Албанијом, изјавила је Тања Фајон, европосланица из Словеније и
копредседавајућа Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање ЕУ-Србија.

  

  

По њеним речима, поступак Француске "није славан тренутак за ЕУ".

  

"Ја сам се већ неколико пута жалила због неотварања преговора са Албанијом и
Северном Македонијом. Француска је узела целу ЕУ као свог таоца", казала је Фајон у
интервјуу за портал Радиосарајево.

  

Она је нагласила да евроинтеграција Западног Балкана "јесте и остаје важна стратешка
политика у нашем заједничком интересу". Фајон је позвала вође ЕУ да разјасне због чега
нису испунили своје обећање да ће са Северном Македонијом и Албанијом почети
преговоре о придруживању, додавши да је "на тесту њихова посвећеност европској
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интеграцији Западног Балкана".

  

"Ту посебно мислим на Француску. Поред Француске, када су у питању неке друге
земље Балкана, ту имамо и Холандију, Данску, Немачку...", навела је она.

  

Упитана да ли се због става тих земаља отвара простор за утицај других - Русије,
Турске, Кине на Западни Балкан, Фајон је казала да "ЕУ то сигурно види".

  

"Сад смо у ситуацији када још чекамо нову Европску комисију. Ми смо, наравно, били
веома јасни да одговорност за недоношење позитивне одлуке није на земљама које су се
с правом надале у позитиван исход. Оне су испуниле оно што су обећале. Унија је та која
због унутрашњих питања није остварила обећање", оценила је европосланица.

  

Упитана да ли ће поново доћи до увођења виза држављанима земаља Западног
Балкана за земље ЕУ, Фајон је навела да ;не верује да ће нека од земаља ЕУ тражити
укидање безвизног режима за било коју земљу Западног Балкана, иако ЕУ има
проблеме с избеглицама, мигрантима, са Шенгеном, као и проблем контроле на
унутрашњим границама, као последицу нерегуларног доласка миграната.

  

"Ја бих као известилац за безвизну либерализацију за Косово тражила да се прво усвоји
и то, да онда имамо цео Западни Балкан у безвизном режиму", додала је Фајон.

  

Одговарајући на питања шта очекује од председавања Хрватске ЕУ, оценила је да ће
Хрватска ће преузети велику одговорност.

  

"Биће први пут на челу ЕУ. Ја очекујем да ће преузети ту позицију одговорно и да ће
бити велики пријатељ свих земаља региона, посебно БиХ", казала је Фајон и додала да
то очекују и многи у Бриселу.

  

Одговарајући на констатацију да Хрватска жели да свој положај у ЕУ и НАТО искористи
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за решавање неких питања у БиХ, навела је да би одговорни политичари у Хрватској
требало да су свесни колику ће одговорност имати као председавајућа земља ЕУ и то "и
за стабилност у региону, али и за проширење ЕУ на Западни Балкан".

  

"Ми смо суседи. И Словенија и Хрватска и Мађарска имају своје искуство, не увек
најбоље. Политика се свађа, а људи желе да нормално живе", рекла је Фајон.

  

По њеним речима, сви треба да тога буду свесни и да као добри суседи граде прво свој
регион и направе га стабилним и кредибилним, а "ако смо ми заједно снажни, онда ћемо
имати јачи глас и у ЕУ", закључила је словеначка посланица у Европском парламенту.

  

(Бета)
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