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ЕВРОПСКАТА ИНИЦИЈАТИВА ЗА СТАБИЛНОСТ ТВРДИ:
Добивањето шенген визи долготрајна, скапа и стресна постапка
Kanal 5
March 23, 2009
Луѓето ширум регионот ги доживуваат условите за визи како лично одбивање, деловните луѓе
очајуваат поради ограничуваањата кои барањата за визи ги наметнуваат на нивните компании,
а младите луѓе се чувствуваат како да се во затвор, наведува Европската иницијатива за
стабилност.
Шест години откако Европската унија вети дека ќе
почне разговори со земјите од Западен Балкан за
реформите потребни за визна либерализација за
граѓаните од овој регион добивањето шенген визи се
уште е макотрпен процес, а дури од неодамна постои
можност оваа ситуација да се промени, констатира
Европската иницијатива за стабилност.
- Луѓето ширум регионот ги доживуваат условите за
визи како лично одбивање и тешко им е тоа да го
помират со европската иднина, деловните луѓе
очајуваат поради ограничувањата кои барањата за
визи ги наметнуваат на нивните компании, а младите
луѓе се чувствуваат како да се во затвор, наведува
Европската иницијатива за стабилност невладина
меѓународна институција со седиште во Брисел.
Оваа организација укажува дека на ЕУ и требале пет
години да ги почне ветените разговори за визна
либерализација, и оти ставањето на белата шенген
листа дури од 2008 година за граѓаните од Западен
Балкан е конкретна можност.

Унијата имено во 2008 направи посебни "визни
патокази", односно специфични услови кои секоја од
земјите треба да ги задоволи за да дојде на белата
шенген листа.
Во намерата да придонесе за укинување на визните
ограничувања за земјите од Западен Балкан,
Европската иницијатива за стабилност го покрена
"Проектот бела шенген листа".
- Сакаме да обезбедиме процесот кој го води ЕУ да е
заснован на заслугите, да биде строг но праведен,
навуваат експерти од оваа меѓународна невладина
организација.
- Граѓаните на Македонија, Албанија, Босна и
Херцеговина и Србија треба да знаат што се бара од
нивните влади, а европската јавност треба да биде
запознаена со далекусежните реформи кои тие земји
ги спроведуваат со цел ЕУ да остане безбедна за да се
спречи илегалната имиграција, организираниот
криминал и тероризмот, истакнува организацијата.

