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Гибралтар би могао да се придружи шенгенском простору да би се гарантовала слобода
кретања на граници те британске територије и Шпаније, након што Велика Британија
напусти ЕУ, рекао је шеф владе Гибралтара Фабијан Пикардо.

  

  

За сићушну енклаву на југу Пиринејског полуострва, ток саобраћаја на једином
граничном прелазу је од животне важности.

  

"Разговарали смо о томе пре Брегзита. Велика Британија никада није желела да се
придружи шенгенском простору, али би било позитивно ако би Гибралтар ушао", рекао је
Пикардо.

  

Неометан прелазак границе је у интересу око 30.000 становника енклаве, али и Шпанаца
који у њој раде. Сваког дана границу пређе скоро 14.000 радника, највећим делом
Шпанаца и држављана других земаља настањених у Шпанији. Због нижих цена
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некретнина у Шпанији живи око 2.500 Британаца.

  

"Погледајте друге европске микродржаве, оне имају користи од слободе кретања унутар
Шенгена иако нису потпуно интегрисане у систем размене података", рекао је Пикардо.

  

Шеф гибралтарске владе је умањио опасност од притиска Шпаније на преговоре преко
успоравања прелазака границе када ни Лондон ни Гибралтар не буду могли да се жале
институцијама ЕУ. Спор око територијалних вода 2013. је успорио прелазак границе на
око месец дана, док се Брисел није умешао.

  

"Сваки европски грађанин може да се жали Европској комисији или Суду правде ЕУ ако
има претераног задржавања. Шпанија питање те границе мора да решава у складу с
европским прописиима јер је то улаз у шенгенски простор", рекао је Пикардо.

  

Шпанија је Гибралтар предала Великој Британији 1713. године и од тада тражи да јој се
врати суверенитет над том територијом. Диктатор Франциско Франко је 1969. увео
блокаду Гибралтара која није у потпуности укинута до 1985, када се Шпанија
припремала за улазак у Европску заједницу 1. јануара 1986.

  

Гибралтарци су 2002. одбили идеју суверенитета подељеног између Лондона и
Мадрида, и тај став нису мењали. Пикардо је ипак исказао оптимизам у вези с односима
с новом шпанском владом.

  

(Бета)

  

 2 / 2


