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"Западни Балкан је врло важан за Европску унију. То је Европа и зато ћу што је могуће
више подржавати снажне односе између Западног Балкана и ЕУ", рекла је нова
председница Европске комисије Урсула фон дер Лајен за Н1.

  

  

Фон дер Лајен је истакла да се реформе морају спровести, али и да врата и ум морају
бити отворени за Западни Балкан.

  

Упитана о разликама између истока и запада Европе и конкретним потезима у том
смислу, она је казала да још није одлучила како ће тај пазл изгледати на самом крају.

  

"Али свесна сам чињенице да мора да постоји географска уравнотеженост. Зато
посебно гледам у централну и источну Европу. Морам сада да разговарам са шефовима
држава и влада, али можете се ослонити на мене како ће нагласак бити на овој теми",
поручила је нова председница Европске комисије.

 1 / 4



Урсула фон дер Лајен за Н1: Западни Балкан је веома важан, подржаваћу снажне односе са ЕУ; Вучић упутио честитку: Надам се да ћете подржавати и Србију
уторак, 16 јул 2019 23:07

  

Хрватска од 1. јануара 2020. године преузима председавање Европском унијом. Урсула
фон дер Лајен каже да је већ била у тој чланици Европске уније и да ће поново доћи.

  

"Одлучна сам да много путујем јер је важно да будем и овде и у Бриселу, али ићи ван и
видети не само главне градове, него и руралне пределе прелепе ЕУ", поручила је.

  

Урсула фон дер Лајен изабрана је у уторак увече за председницу Евопске
комисије, као прва жена на тој функцији . Она је европосланицима представила своју
визију ЕУ ангажоване у борби против климатских промена, посвећене заштити
европских вредности и демократије, одлучној у борби за родну равноправност.

  

Вучић честитао Урсули фон дер Лајен: Надам се да ћете подржавати и Србију

  

Председник Србије Александар Вучић упутио је с честитку новоизабраној председници
Европске комисије Урсули фон дер Лајен, у којој јој је пожелео успех у раду и изразио
наду да ће она, радећи на томе да уједињена Европа постане још боље место за живот,
подржавати и Србију, саопштено је из Председништва.
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  "Избор на ову важну дужност сведочи о великом поверењу, које је указано коликоВашем искуству, толико и идејама да одговорите на изазове са којима се данашњаЕвропска унија суочава. Уверен сам да ћете на најбољи начин бранити интересеЕвропске уније и промовисати њене универзалне вредности", написао је Вучић.  Вучић је изразио наду да ће новоизабрана шефица Европске комисије подржавати иСрбију.  "Чланство у ЕУ је стратешки циљ Србије и, као земља кандидат, увек ће бити поузданпартнер у остваривању заједничких циљева. Иако знамо колико је дуг и тежак пут дочланства, постојање европске перспективе представља подстицај нашим напорима даСрбија буде уредјена и успешна земља", написао је Вучић.  
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  Како је рекао, Србија је показала да жели да постане део ЕУ тиме што је у потрази закомпромисним решењем за питање Косова, реално и храбро приступила дијалогу саПриштином, уз посредовање Уније. "Надам се да ће, током вашег мандата, уз критику,помоћ и подршку, као и адекватним вредновањем наших политичких и економскихреформи, Србија постати земља коју ће Европска унија радо видети као свогравноправног члана", наводи се у честитки председника Србије.  (Н1)  Видети још: Брисел: Урсула фон дер Лајен изабрана за нову председницуЕвропске комисије  
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