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 Шеф Делегације Европске уније (ЕУ) у БиХ Јохан Сатлер изјавио је у Бањалуци да БиХ
треба да тежи смањењу присуства међународних представника у земљи, с озбиром на
то да је садашњи обим присуства неспојив са чланством у ЕУ.

  „Видели смо предлог кандидатуре коју је исказала Немачка, што је позитиван сигнал.
Поздрављамо намеру снажог ангажмана Немачке, као најснажније земље ЕУ“, казао је
Сатлер поводом одлуке Немачке да за новог Високог представника у БиХ кандидује
Кристијана Шмита.   

Према његовим речима, средњорочно и дугорочно, овакав обим присуства међународне
заједнице у БиХ, неспојив је са чланством у ЕУ.

  

„У неким смо фазама где треба тежити постепеном смањењу оваквог присуства“,
изјавио је Сатлер.

  

Сатлер: 80 одсто грађана БиХ подржава процес евроинтеграција

  

Шеф Делегације ЕУ у БиХ даље је казао да се у протеклим годинама види све снажнија
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подршка грађана у процесу европске интеграције, те да сада тај процес подржава њих
80 одсто.

  

Навео је да је тај постотак мањи у у Републици Српској, али је много боље у односу на
регион.

  

„Статистике су показале да је ЕУ ваш најлојалнији партнер, а то се показало и у
пандемији коронавируса“, рекао је Сатлер.

  

Још је оценио да је 2020. година показала да су искораци могући, као и да су решена
нека питања, попут избора у Мостару.

  

Сатлер сматра да је 2021. година, година прилика за БиХ.

  

„Примећујемо значајнију пажњу према БиХ са нивоа ЕУ и преко Атлантика. Треба
искористити прилике које доноси неизборна година. Ту је 14 приоритета Европске
комисије који подцртавају шта све треба урадити, које реформе спровести. Има тешких
питања, али са своје стране очекујемо снажнији ангажман странака и изабраних
званичника“, истакао је он.

  

Сатлер је у Бањалуци присуствовао 11. састанку Парламентарног форума за европске
интеграције БиХ, који се одржава у Народној скупштини Републике Српске, чији је
домаћин данас био Одбор за европске интеграције и регионалну сарадњу ентитетског
парламента.

  

Осим Сатлера, састанку су присуствали представници Дирекције за европске
интеграције БиХ, чланови одбора и комисија за европске интеграције Народне
скупштине РС, Парламентарне скупштине БиХ, Представничког и Дома народа
парламента Федерације БиХ, Парламента Брчко Дистрикта и представници
кантоналних скупштина.
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(Бета)
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