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Тема: Съвет на ЕС [2]
Защитата на европейските граници и спирането на евентуална нова мигрантска вълна. Това е една
от водещите теми на неформалната среща на върха на ЕС в Братислава. Заседанието е особено
важно и за България. На него присъства премиерът Бойко Борисов. Това предаде Деян Йотов пратеник на БНР в Братислава. [3]
Границата между България и Турция се очертава като поредната гореща точка в миграционната
криза, която тресе ЕС вече няколко години, затова и премиерът Борисов ще настоява в Братислава
евролидерите да се съгласят за незабавно отпускане на 160 милиона евро за охраната ѝ. Очаква
се и Вишеградската четворка, в която влизат Унгария, Полша, Чехия и Словакия, да подкрепи
искането на България. Не е ясно дали останалите еврочленки ще са "за".

Еврокомисията също даде знак, че дори и да се стигне до отпускане не помощ, това няма да стане
много бързо и далеч не е сигурно каква ще е сумата. Освен това Вишеградската четворка има друг
приоритет за срещата на върха – "бившите съветски сателити" от Централна Европа настояват за
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промени в устройството на ЕС, така че най-тежката дума при определянето на политиките да имат
националните парламенти.
Фактическият лидер на Европа – Ангела Меркел, настоява обаче за стъпки към още по-голяма
централизация. Пример за това е планираното създаване на евроармия – предложение, на което
след Брекзит вече няма кой да се противопостави. "Единство" е ключовата дума за германския
канцлер.
По-рано бившият председател на Европейския съвет Херман ван Ромпой заяви, че очаква найтрудните въпроси, свързани с излизането на Великобритания от Европейския съюз, да бъдат
поставени към края на следващата година, след парламентарните избори в Германия. Според
Ромпой трябва да се изчака съставянето на ново правителство в Берлин. Евросъюзът трябва да
постигне взаимноизгодно споразумение с Лондон, но не бива да се пресичат "червени линии". Една
от тях е свободата на движение, подчерта бившият председател на Европейския съвет.
Според председателя на Европейския съвет Доналд Туск основната задача на лидерите днес е да
отговорят подобаващо на евроскептиците. Туск е категоричен, че повече правомощия на Брюксел
"не е правилната рецепта" за това:

"Тук, в Братислава, трябва да уверим нашите съграждани от Европа, че сме научили урока си от
Брекзит и че сме способни да възстановим стабилността и усещането за сигурност и ефективна
закрила "..
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