
Шарл Мишел: ЕУ у односима са Русијом треба да настави политику на два колосека - санкције, али и дијалог
субота, 30 новембар 2019 13:14

 Новоизабрани председник Европског савета Шарл Мишел упозорио је у интервјуу за
Газету виборча да није само Француска заинтересована за реформу проширења ЕУ.

  Оценио је да би до маја и самита ЕУ-Балкан требало да буде јасно како ће изгледати
та реформа и да ли ће она бити формални услов за сагласност за отпочињање
преговора ЕУ са Северном Македонијом и Албанијом.   

"Да ли подржавам француске идеје о реформи проширења? То је много више од
француских идеја јер сам на самиту осетио интересовање многих земаља. Ја сам сам
молио да избегнемо гласање, да себи дамо додатно време за припрему одлука. И у
недељама које следе обавићемо ту стратешку расправу. У мају нас очекује самит за
Балкан и надам се да ће нам поћи за руком да до тада разјаснимо ситуацију", казао је
Мишел за дневник Газета виборча и још европских листова.

  

Председник Европског савета поновио је да ЕУ зна да је стабилност целог Балкана за
њу кључна и свесна је утицаја других играча у том региону.
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"Али није се радило само о томе да ли отварамо преговоре или не са две земље, већ и о
расправи о реформи самог процеса проширења, нпр. преко увођења реверзибилности
појединих корака у проширењу у случају назадовања реформи", казао је Мишел.

  

До самита са балканским земљама у мају, тај бивши белгијски премијер верује да ће се
разјаснити и питање реформе и сама одлука о почетку преговора са Северном
Македонијом и Албанијом. "Да ли ће реформа процеса проширења бити формални услов
за сагласност за старт преговора са Албанијом и Северном Македонијом? Ако бих сада
давао изјаве на ту тему то би само отежало процес одлучивања", рекао је Мишел.

  

Председник Европског савета такође је рекао да ЕУ мора да одлучи стратешки какву
политику ће водити према суседима ЕУ, а у односима са Русијом треба наставити
политику на два колосека - санкције, али и дијалог.

  

"Морамо да останемо недвосмислени у питању неприхватљивог понашања Русије - од
гажења територијалног интегритета Украјине, преко дезинформација до сајбер напада.
Са Русијом имамо проблем када је у питању поштовање граница, али и са њеном улогом
јужно од Европе - у Сирији, Либији, њено све веће присуство у афричким земљама",
рекао је Мишел.

  

Председник Европског савета упозорио је, међутим, да би била грешка мењати
стратегију према Русији, а да се не узму у обзир различите осетљивости свих чланица
Уније, укључујући и оне које су посебно осетљиве с обзиром на историју њихових односа
са Русијом.

  

"У односима са Русијом кључно је јединство ЕУ", казао је Мишел.

  

Председник ЕС, који је ове седмице преузео функцију од бившег пољског премијера
Доналда Туска, апеловао је на јединство ЕУ и у осетљивом питању миграција.

  

"Сатеривање неких земаља у ћошак није одговарајући пут до договора о тако осетљивој
теми као што је миграција. Зато је ту мој циљ јединство. Истински приоритет је заштита
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спољашњих граница, али наше одлуке о принципу солидарности не смеју да оставе
простор за различите интерпретације од стране разних чланица Уније. Тему миграција
злоупотребљавају популисти и зато смо дужни да људима говоримо истину", казао је
председник ЕС.

  

Мишел рекао је да ЕУ мора да инсистира на европским и хуманитарним вредностима.

  

"Али истовремено у складу са европском легислативом морамо ствари да поставимо
јасно - примамо људе који испуњавају критеријуме да остану у Европе, али истовремено
повећавамо ефикасност враћања оних који не испуњавају критеријуме за ту
међународну заштиту", рекао је нови председник Европског савета у интервјуу за водеће
европске дневнике.

  

(Бета)
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