
Жан-клод Јункер: Западни Балкан у ЕУ види много више него што видимо ми у нашој Унији; неће бити убрзавања процеса прикључења, већ сваком по заслузи, без фиксних датума или рокова
уторак, 13 март 2018 17:30

Председник Европске комисије Жан-Клод Јункер рекао је у Стразбуру да земље
Западног Балкана виде више у ЕУ него њене чланице.

  

  

Он је нагласио да сваки партнер из региона мора да настави свој реформски пут,
посебно у области владавине права и основних слобода.

  

Подсетивши да је посетио Западни Балкан пре непуне две недеље, Јункер је на
пленарној седници Европског парлмента рекао да је то било незаборавно путовање из
много разлога а да су највећи утисак оставили страст и убеђење у ЕУ, пренела је
Европска комисија.

  

 1 / 3



Жан-клод Јункер: Западни Балкан у ЕУ види много више него што видимо ми у нашој Унији; неће бити убрзавања процеса прикључења, већ сваком по заслузи, без фиксних датума или рокова
уторак, 13 март 2018 17:30

Јункер је казао да му је то обновило осећај вере и наде да ако је регион, "драматичан
регион" попут Западног Балкана тако одлучан да се реформише од дна до врха да би се
прикључио ЕУ, онда Унија мора да буде вредна тога да регион буде њен део.

  

"Западни Балкан јасно види у нама много више него што ми видимо у нашој Унији. Желим
да видим исту веру у нашу Унију широм 27 чланица", истакао је Јункер.

  

  

Како је додао, још много посла треба да се уради на Западном Балкану, сви билатерални
конфликти морају бити разрешени и потребно је веће јединство. Јункер је нагласио да
сваки партнер са Западног Балкана мора да настави свој реформски пут, посебно када
је реч о владавини права и основним слободама и вредностима.

  

"Као што сам рекао свим лидерима у региону, неће бити убрзавања (пута у ЕУ). Ми
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стављамо суштину испред брзине. На сваки случај ћемо гледати према заслугама без
фиксних датума или рокова", рекао је председник Комисије.

  

"Ипак, вратио сам се са пута уверенији него икада да ово наша заједничка будућност.
Реч је помирењу наше историје и географије", додао је Јункер.

  

Како је напоменуо, то је и разлог да се ЕУ више фокусира на изградњу снажније, више
демократске и више уједињене ЕУ. О томе ће се, како је додао, разговарати на састанку
Европског савета 22. и 23. марта.

  

(Агенције)
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