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 Председник Европске комисије Жан-Клод Јункер рекао је да је време да се пређе са
разговора о Брегзиту на конкретне споразуме да би могао да се организују излазак
Велике Британије из ЕУ и њени будући однос с Унијом.

  У говору у Европском парламенту Јункер је такође затражио да Британци буду јаснији,
конкренто о начину како мисле да избегну враћање на тврду границу у Ирској, наводећи
да се ту "не ради о ирском питању него о европском питању".

  

Готово годину дана од планираног изласка Британије из ЕУ "сада је време да се
разговори пренесу у уговоре, у преузете обавезе и у споразуме, да се велики број
предлога и жеља о будућем односу преточи у остварљива решења", рекао је Јункер
пред европосланицима у Стразбуру.

  

Британска премијерка Тереза Меј треба да пружи "више јасноће о томе како Велика
Британија види своје будуће односе са ЕУ", додао је он иако је Тереза Меј већ
прецизирала своје жеље у говору почетком марта када је потврдила решеност да
Британија изађе из јединственог тржишта и царинске уније.

  

Јункер је говорио о припреми европског самита који је планиран за 22. и 23. март у
Бриселу када европска двадесетседморица треба да усвоје став у преговорима о
односима ЕУ-Британија после Брегзита, конкретно о комерцијалном питању.
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Та важна етапа преговора са Лондоном још није почела, до сада су разговори били
усмерени на уговор којим се одређује одвајање, укључујући тешка питањаа као што је
рачун разлаза, судбина европских држављана у Британији и британских у ЕУ и
будућност ирске границе.

  

Главни ЕУ преговарач за Брегзит Мишел Барније је крајем фебруара представио
документ од 120 страна у коме су правним језиком формулисани компромиси постигнути
у децембру између две стране о та три питања.

  

Велика Британија је љутито реаговала на тај предложени текст наводећи да никад неће
прихватити одредбе које се односе на границу између Ирске и британске провинције
Северне Ирске која, по њима, прети интегритету земље, а то је и једина копнена
граница између Ирске и ЕУ.

  

Брисел је предложио да се успостави заједнички простор који би укључио ЕУ и Северну
Ирску у случају да Британија не предложи никакво друго задовољавајуће решење.

  

"Спремни смо да радимо на другим опцијама, али треба пре тога да добијемо конкретне
предлоге од Велике Британије", рекао је данас Јункер.

  

(Бета-АФП)
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