Cerar in MNZ: Oster nadzor
meje
s
Hrvaško
začasno
opuščen
»Poskušali bomo zmanjšati čakalne dobe na mejnih prehodih. To
pomeni, da policija po potrebi in upoštevajoč načelo
sorazmernosti začasno opušča sistematični nadzor pri potnikih,
ki predstavljajo manjše varnostno tveganje. Ukrepi se bodo
izvajali do normalizacije razmer.«
To so danes sporočili iz notranjega ministrstva po ostrih
javnih kritikah zaradi dolgih kolon na mejnih prehodih s
Hrvaško.
Da je dogajanje na mejah nesprejemljivo, se je odzval tudi
premier Miro Cerar (SMC) s sporočilom:

Vroče v medijih in na spletu
Potniki so morali več ur čakati pred mejnimi prehodi, ker je
bil zadnje dni uveden bolj sistematičen nadzor, kdo vse
prehaja schengensko mejo. Zaostritev nadzora je posledica
spremembe evropske politike po migrantski krizi.
Iz MNZ so sporočili, da bo v začetku naslednjega tedna delovni
sestanek z evropskim komisarjem za migracije, notranje zadeve
in državljanstvo Dimitrisom Avramopoulusom o
sistematičnem
nadzoru na zunanjih schengenskih mejah.

V medijih in na spletnih omrežjih je bilo zadnje dni pestro.
Nekaj primerov s tw:
Ob pogledu na kolone na meji se težko izognem misli, da nekdo
o migracijah nekaj pomembnega ve … in tega javno ne pove
?#odmevi #sampovem
— Edvard Kadič (@edvardkadic) April 7, 2017

Da je policija tako slabo pripravljena na natančnejše
kontrole schengenske meje, je razlog za odstop notranjega
ministra.
— Žiga Turk (@ZigaTurk) April 7, 2017

Res je tudi če nebi mi, bi #Schengen nadzirala Avstrija, tako
bi bržkone bili mi zunaj❕
Če bo vsaj kakšen #terornapad manj, so kolone uspeh❕
https://t.co/ENQZ1PxOxy
— Erika Planinšec (@ErikaPlaninsec) April 7, 2017

Ravnokar preckal Jelsane-Rupa. Nobene kolone. Placal cestnino
(cena ista kot pred 5 leti). @24ur_com pa o ekstremnih
podrazitvah in guzvi
— BL (@BlazLah) April 9, 2017

Slovenski predstavniki nameravajo na pogovoru z evropskim
komisarjem predstaviti celovito informacijo o stanju in
ponoviti predloge, ki so jih zagovarjali že v pripravi in v
času sprejemanja uredbe o zaostritvi nadzora.
Ministrstvo namerava ostati v tesnih stikih s predstavniki
Evropske komisije, komisarjem in s predstavniki Hrvaške na

operativni in politični ravni, so še sporočili iz MNZ.

