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Европска унија јесте директно утицала на одлуку Владе Србије да поново уведе визе
Ирану тако што је запретила Београду да ће ако то не буде учињено бити укинут „бели
шенген“ нашој држави, кажу за Данас  незванично дипломатски извори, коментаришући
потез српских власти који је обелодањен ове седмице.

  

Наши саговорници објашњавају да је Брисел снажан притисак на Београд аргументовао
подацима о појачаном приливу миграната преко Србије који су потом настављали пут ка
државама чланицама ЕУ.

  

  

„Највећи проблем је што се чак 30 одсто грађана Ирана, који су одлазили из земље, није
враћало у матичну државу, и то је заиста представљало злоупотребу. ЕУ је то
апострофирала као мигрантску руту и Србији је јасно запрећено укидањем безвизног
режима“, прецизирају дипломате. Према нашим сазнањима, Брисел се „за сада не буни“
што је Србија у последњих неколико година укинула визе и за поједине друге државе,
наводећи као пример да „ако цео Маурицијус дође у ЕУ, неће се приметити“.
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Поједини извори листа одбацују наводе да је генерални секретар НАТО Јенс
Столтенберг апеловао на Београд да поново уведе визе Ирану током недавне посете
Србији.

  

„Одлука у вези са Ираном донета пре Столтенберговог доласка, то не може да се
одлучи за два дана“, појашњавају саговорници Данаса.

  

Данас је, подсетимо, у јуну ове године, објавио да САД и ЕУ замерају Београду што је у
последње време укинуо визе појединим државама које нису признале Косово. Наведене
тврдње дипломата званично је недуго затим потврдио Европски савет у својим
закључцима, у којима је наведено да се „Србија позива да се уздржи од скретања од
заједничке визне политике“, уз констатацију да „нова пракса склапања споразума са
трећим државама изазива забринутост“. С друге стране, српски званичници поручивали
су јавности су да „бели шенген“ није у опасности.

  

Међу онима из ЕУ који су се јавно бунили због визне либерализације Србије са Ираном
био је државни секретар у министарству унутрашњих послова Словеније Боштјан
Шефиц, који је казао да та земља није задовољна ситуацијом на балканској мигрантској
рути и великим бројем миграната који прелазе спољну границу ЕУ. Он је као један од
проблема за Словенију навео то што је Србија укинула визе за грађане Ирана и неколико
афричких земаља. „То значи да ови људи улазе у Србију савршено легално“, рекао је
Шефиц, уз констатацију да слична легална рута води од Турске до Босне.

  

Београд је у протеклих година и по дана укинуо визе грађанима Индије, Бахама,
Барбадоса, Јамајке, Маурицијуса, Мексика, Сент Винсента, Гренадина, Парагваја,
Колумбије, Суринама… Већина тих држава није признала независност Косова.

  

Званично образложење

  

Одлука Владе о поновном увођењу виза грађанима Ирана објављена је 8. октобра.
Министар унутрашњих послова Небојша Стефановић изјавио је у српском парламенту да
ће визни режим са Ираном поново бити уведен, „јер је један број грађана те земље,
нажалост, злоупотребио укидање виза“.
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Техеран жели европске инвестиције

  

Односи Ирана и ЕУ су донекле побољшани у протекле три године, од како је Техеран
потписао нуклеарни споразум са светским силама, што је резултирало и укидањем дела
санкција Ирану. Сједињене Државе, под вођством председника Доналда Трампа, у мају
2018. повукле су се из тог споразума, што је изазвало велику забринутост Уније. На тему
„потенцијалне будућности нуклеарног споразума“ разговарали су Федерика Могерини,
висока представница ЕУ за спољну политику и безбедност, и шеф иранске дипломатије
Џавад Зариф, који је изјавио да је састанак „иза затворених врата“ с Могерини био
„добар и конструктиван“. Такође, ирански званичници не крију жељу да ЕУ повећа ниво
инвестиција у њихову државу. Србија и Иран имају вишегодишње добре односе, а
званични Београд је у више наврата изразио захвалност Техерану што није признао
Косово.

  

( Данас )
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