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HRVATI IZ KARLSRUHEA U STRASSBURGU PROSLAVILI ODLUKU
EUROPSKE KOMISIJE O ZAVRŠETKU PREGOVORA HRVATSKE S EU

Hrvatska zastava
u EU parlamentu
Nepuna dva sata nakon što
je Jose Manuel Barroso, predsjednik Europske komisije na
konferenciji za tisak u Strassburgu iznio pozitivnu odluku Europske komisije o završetku pregovora Hrvatske
s Europskom unijom, hrvatska trobojnica je neslužbeno
našla svoje mjesto u Europskom parlamentu. Hrvati iz
Karlsruhea koji su se nalazili u posjeti Strassburgu i Europskom parlamenta nisu krili zadovoljstvo nakon ove
izvrsne vijesti. Prilikom službenog fotografiranja odjednom se pojavila hrvatska zastava koju je ispred ostalih
zastava punopravnih članica Europske unije razvio Stjepan Bulić uz pomoć Stjepana
Goričanac. Prvo neslužbeno
pojavljivanje hrvatske zastave
u Europskom parlamentu u
Strassburgu izazvalo je neopisivu radost Hrvata.
Kako podržati i pomoći
Hrvatskoj na ulasku u Europsku uniju? - bilo je pitanje koje
su sebi postavili članovi Hrvatske kulturne udruge Matica hrvatska i Hrvatske radio
emisije Kros iz Karlsruhea.
Zahvaljujući izvrsnoj suradnji sa Europa-Union Deutschland u Karlsruheu odlučena je zajednička posjeta
Europskom parlamentu i razgovor sa njemačkim zastupnicima. Svjesni toga da je jedini pravi put za hrvatski narod,
uz zaštitu državnog i nacionalnog interesa, punopravno članstvo u Europskoj uniji.
Na ovaj način se željelo direktno kontaktirati sa osobama
koje mogu Hrvatskoj pomoći

kod donošenja važnih odluka
u Europskom parlamentu. U
razgovoru sa njemačkim članom Europskog parlamenta Michaelom Theurer bilo
je lijepo čuti o velikoj podršci
Njemačke, a posebno pokrajine Baden-Wuerttemberg na
hrvatskom putu u punopravno članstvo.
„Razumijem nezadovoljstvo Hrvata sa predugim pregovorima. Ali nakon problema sa prijemom Rumunije i
Bugarske sve buduće članice
će morati ispuniti postavljene
kriterije. Sa druge strane ovaj
dugi put pregovora za Hrvat-

sku je pozitivan pošto će Hrvatska biti najbolje pripremljena zemlja prije ulaska u
Uniju. Osobito me raduje da
je Hrvatska uspješno privela
pregovore kraju i da će Hrvatska uskoro postati punopravna članica“, zaključio je zastupnik Thaurer.
Koliko znače ovakvi posjeti Europskom parlamentu potvrdila nam je predsjednica
Matice hrvatske Đurđa Pristavnik „Izuzetno nam je drago da smo kao udruga u ovom
povijesnom trenutku za Hrvatsku bili u Europskom parlamentu. U direktnom kon-

taktu sa zastupnicima i kroz
izvrsno vođenje putovanja od
strane Gudrun Wiessmann,
dopredsjednice udruge Europa-Union Karlsruhe, naučili smo mnoge stvari o Europskoj uniji za koje do sada
nismo imali prigode saznati“.
Kao nestranačka udruga
od svoga osnutka 1946. godine Europa-Union Deutschland promiče europsku
ideju u Njemačkoj i radi neumorno na promidžbi Europske unije i informiranju
građana. Njemačka je 1951.
godine bila jedna od osnivača Europske zajednice i kasni-

je Europske unije međutim
još uvijek postoje velika potreba za informiranjem njemačkih građana. „Osnivanje
jedne nestranačke udruge kao
što je Europa-Union u Hrvatskoj bi umnogome doprinijelo boljem i kontinuiranom
informiranju građana. Koliki je problem u informiranju
najbolje pokazuje podatak da
skoro 90% Nijemaca još uvijek ne razlikuje institucije Vijeća Europe i Europskog parlamenta.“ istaknuo je Vlado
Bulić dugogodišnji član Europa-Union i Matice hrvatske. (mhk)
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