
Жозеп Борел уочи састанка са лидерима са Западног Балкана: Позивам оне који се нису придружили одлукама ЕУ према Русији, да то учине
среда, 11 мај 2022 20:16

 Шеф европске дипломатије Жозеп Борел изјавио је у Бриселу, уочи неформалне вечере
са лидерима са Западног Балкана, да је већина партнера ЕУ у региону од првог дана
рата у Украјини у потпуности усклађена са одговором Уније на руску агресију и позвао
оне који се још нису ускладили да то учине.

  

Борел је истакао да „нема простора“ за подривање суверенита, јединства и
територијалног интегритета Босне и Херцеговине и додао да ће о по том питању
„морати да буде веома отворен“ према српском члану Председништва БиХ Милораду
Додику.

  

Он је рекао да Западни Балкан „остаје стратешки приоритет“ ЕУ, указао на потребу да
ЕУ и тај регион „остану уједињени“ и да „заједно предузму потребне кораке ради
осигурања безбедне, стабилне и просперитетне Европе“.

  

„То је наш заједнички интерес. То је најбољи начин да изградимо будућност за Западни
Балкан јер је будућност Западног Балкана унутар ЕУ и то је веома јак разлог за
вечерашњи састанак“, навео је Борел.
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Додао је да је "добро да постоји колективна, стратешка, отворена размена мишљења" о
изазовима у региону и заједничкој европској будућности, нарочито у овим данима када је
рат на границама ЕУ.

  

"Данас ће бити добра прилика да размотримо глобални и регионални утицај овог
незаконитог рата против међународног поретка. Желим да разговарам са нашим
најближим партнерима, лидерима будућих чланица ЕУ, како можемо да одговоримо на
последице рата заједно", рекао је Борел.

  

Он је казао да Русија "покушава да искористи рањивост" ЕУ и Западног Балкана и додао
да две стране зато треба да раде заједно и да не дозволе Москви да јој то пође за
руком.

  

Традиционалној неформалној вечери западнобалканских лидера са шефом европске
дипломатије уз Додика ће присуствовати и председници Србије и Црне Горе,
Александар Вучић и Мило Ђукановић, премијери Северне Македоније и Албаније,
Димитар Ковачевски и Еди Рама, и шефица косовске дипломатије Доника Гервала.

  

(Бета)
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