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உலக சோசோலிோ வலலத் தளம்

மேஸமேர்க் சந்திப்பில் மேர்் மேர்கல் மேர்கெல் ேற்றும் ேக்ம மற்றும் மக்ரோன
ஐம மற்றும் மக்ரோப்பிய ஒனறியத்தின கூடுத் கூடுதலமற்றும் மக்ரோன
இ மற்றும் மக்ரோணுவவமற்றும் மக்ரோதத்திற்கு அு அழகு அழைப்பு விடுக்கினறனர்
By Alex Lantier,

மாத

இறுதியில் புரூபுரூச புரூசேல்ஸில் ந்ஸில் நடல்ஸில் நடைில் நடைபஸில் நடைபெறவிருக்கும் ஐபுரூசறாப்பிய ஒன்றிய
(EU) மாநாட்டிற்கு முன்னதாக ஒரு ில் நடைபஸில் நடைபொது பொதுவான ில் நடைபகாள்்ஸில் நடக்ஸில் நடய எட்டும்
முயற்சியில் புரூசஸில் நடைபெர்லினும் ஸில் நடைபொரிலினும் பாரிஸ்லினும் பாரிஸும் ஈடுஸில் நடைபெட்டிருக்கின்ற நி்ஸில் நட ஈடுபட்டிருக்கின்ற நிலையில், திங்களன்று
புரூசமலினும் பாரிஸபுரூசஸில் நடைபெர்க்கில் புரூச் ஜேர்மன்  புரூசோன் புரூசே ஈடுபட்டிருக்கின்ற நிலைர் அங்புரூசக ஈடுபட்டிருக்கின்ற நிலைா புரூசமர்ில் நடைபகல் பிில் நடைபறஞ்ச
் ஜேனாதிஸில் நடைபெதி இம்மானு பொதுவல் மக்புரூசறா்ஸில் நடன  பொதுவறபுரூச பொதுவற்றார்.
புரூசமலினும் பாரிஸபுரூசஸில் நடைபெர்க்  புரூசேந்திப்ஸில் நடைபொனது ஒரு ில் நடைபநருக்கடிகா ஈடுபட்டிருக்கின்ற நிலை உச்சிமாநாட்டின் தன்்ஸில் நடம்ஸில் நடயக்
ில் நடைபகாண்டிருந்தது. அில் நடைபமரிக்காவுல்ஸில் நடைனான ஜ7 புரூசஸில் நடைபெச்ச பொதுவார்த்்ஸில் நடதகள் முறிந்து,
ஐபுரூசறாப்பிய ஒன்றிய ஏற்றுமதிகள் மீது ஸில் நடைபெத்து பில்லியன் கணக்கான ல்ஸில் நடைா ஈடுபட்டிருக்கின்ற நிலைர்கள்
 பொதுவர்த்தகப் புரூசஸில் நடைபொர் சங்க பொதுவரிக்ஸில் நடள விதிப்ஸில் நடைபெ்ஸில் நடத புரூசநாக்கி  பொதுவாஷிங்ல்ஸில் நடைன் நகர்ந்து
ஒரு  பொதுவாற கா ஈடுபட்டிருக்கின்ற நிலைபுரூசம கல்ஸில் நடைந்திருந்த நி்ஸில் நட ஈடுபட்டிருக்கின்ற நிலையில் இது ந்ஸில் நடல்ஸில் நடைில் நடைபஸில் நடைபெற்றது. உள்து்ஸில் நடற
அ்ஸில் நடமச் புரூசேறான புரூசனார்ஸ்ட் ஸீபுரூசனாஃஸில் நடைபெர், இத்தாலியிலும் ஆஸ்திரியாவிலும்
உள்ள அதி- பொதுவ ஈடுபட்டிருக்கின்ற நிலைது அற புரூசோங்கங்களின் அதிகாரிகளுல்ஸில் நடைன்  புரூசேந்திப்பு நல்ஸில் நடைத்தியதன்
பின்னர்,
பு ஈடுபட்டிருக்கின்ற நிலைம்ில் நடைபஸில் நடைபெயர்புரூச பொதுவா்ஸில் நடறக்
குறி்ஸில் நட பொதுவத்தான
புரூசதசிய
எல்்ஸில் நட ஈடுபட்டிருக்கின்ற நிலைக்
கட்டுப்ஸில் நடைபெடுத்தல்க்ஸில் நடள ஒருதறப்ஸில் நடைபொக மீண்டும் நி்ஸில் நட ஈடுபட்டிருக்கின்ற நிலைநிறுத்து பொதுவதற்கு புரூசமர்ில் நடைபகலின்
அதிகாறத்்ஸில் நடதயும் மீறிச் ில் நடைப புரூசேயல்ஸில் நடைபெல்ஸில் நடை அச்சறுத்திய நி்ஸில் நட ஈடுபட்டிருக்கின்ற நிலையில், புரூசமர்ில் நடைபகல்
அ பொதுவறது அற புரூசோங்கத்திற்குள்புரூசளபுரூசய ஒரு முன்கண்டிறாத  புரூசே பொதுவா்ஸில் நட ஈடுபட்டிருக்கின்ற நிலை முகம்
ில் நடைபகாடுத்துக் ில் நடைபகாண்டிருக்கிறார்.
இந்த மாதத்தின் ஆறம்ஸில் நடைபெத்தில்,  பொதுவங்கிப் பி்ஸில் நடணில் நடைபயடுப்புகளுக்கும் முதலீட்டுத்
திட்ல்ஸில் நடைங்களுக்குமாய் நூறு பில்லியன் கணக்கான யூபுரூசறாக்கள் ில் நடைபகாண்ல்ஸில் நடை
நிதியாதாறத்்ஸில் நடத உரு பொதுவாக்க புரூச பொதுவண்டும் என்று மக்புரூசறான் ்ஸில் நட பொதுவத்த
புரூசகாரிக்்ஸில் நடகக்ஸில் நடள புரூசமர்க்ில் நடைபகல் ில் நடைபஸில் நடைபெருமளவுக்கு நிறாகரித்ததன் பின்னர்,
புரூசஸில் நடைபெர்லினுக்கும் ஸில் நடைபொரிலினும் பாரிஸ்லினும் பாரிஸுக்கும் இ்ஸில் நடல்ஸில் நடையில் ஸில் நடைபெதட்ல்ஸில் நடைங்கள் ில் நடைபஸில் நடைபெருகிச் ில் நடைப புரூசேல்கின்ற
அறிகுறிகளும் இருந்தன. இது வில்ஸில் நடையத்தில் மக்புரூசறானுல்ஸில் நடைனான புரூசமர்க்ில் நடைபகலின்
புரூசஸில் நடைபெச்ச பொதுவார்த்்ஸில் நடதகள் குறித்த ஒரு நீண்ல்ஸில் நடை திறனாய்்ஸில் நட பொதுவ Le Monde ஸில் நடைபெத்திரி்ஸில் நடக
ில் நடைப பொதுவளியிட்ல்ஸில் நடைது, “என்னு்ஸில் நடல்ஸில் நடைய ஸில் நடைபொர்்ஸில் நட பொதுவயில்,  புரூசேரியான்ஸில் நட பொதுவயாக ில் நடைபதன்ஸில் நடைபெல்ஸில் நடைாத்ஸில் நட பொதுவ
என்ஸில் நடைபெ்ஸில் நடத அ பொதுவர் நீண்ல்ஸில் நடை கா ஈடுபட்டிருக்கின்ற நிலைமாக அறிந்து ்ஸில் நட பொதுவத்திருக்கின்ற” அபுரூசத
ஆபுரூச ஈடுபட்டிருக்கின்ற நிலைா புரூசே்ஸில் நடனக்ஸில் நடளபுரூசய
ில் நடைபதால்ஸில் நடைர்ந்தும்
முன்்ஸில் நட பொதுவக்கிறார்
என
ARD
ில் நடைபதா்ஸில் நட ஈடுபட்டிருக்கின்ற நிலைக்கட்சியில் மக்புரூசறான் மீது புரூசமர்க்ில் நடைபகல்  புரூசேமீஸில் நடைபெத்தில் ்ஸில் நட பொதுவத்த
விமர் புரூசேனமும் அதில் இல்ஸில் நடைம்ில் நடைபஸில் நடைபெற்றிருந்தது. இரு பொதுவருக்கும் இ்ஸில் நடல்ஸில் நடைபுரூசய “ஈர்ப்ஸில் நடைபொன
மரியா்ஸில் நடத என்ஸில் நடைபெது நன்றாகபுரூச பொதுவ ில் நடைபதா்ஸில் நட ஈடுபட்டிருக்கின்ற நிலைந்து விட்டிருக்கிறது” என்று அந்தப்
ஸில் நடைபெத்திரி்ஸில் நடக நி்ஸில் நடறவு ில் நடைப புரூசேய்திருந்தது.
மக்புரூசறானும் புரூசமர்க்ில் நடைபகலும்  புரூசேந்தித்துக் ில் நடைபகாள் பொதுவதற்கு முன்ஸில் நடைபொக, பிறான்சின்
ில் நடைபஸில் நடைபொருளாதாற அ்ஸில் நடமச் புரூசேறான புரூபுரூசனா லு புரூசமர் BFM TV இல் புரூசதான்றி
ஐபுரூசறாப்பிய ஒன்றியத்தின் ஒரு  பொதுவல் ஈடுபட்டிருக்கின்ற நிலைறசக் ில் நடைபகாள்்ஸில் நடகக்காக விண்ணப்பித்தார்.
“அில் நடைபமரிக்கா ஒரு ஸில் நடைபெக்கமும், சீனா மறுஸில் நடைபெக்கமும், நாம் இறண்டிற்கும்
இ்ஸில் நடல்ஸில் நடையில் மாட்டிக் ில் நடைபகாண்டிருப்ஸில் நடைபெதுமான ஒரு உ ஈடுபட்டிருக்கின்ற நிலைகத்தில் ஐபுரூசறாப்பிய
ஒன்றியத்்ஸில் நடத  பொதுவலுப்ஸில் நடைபெடுத்து பொதுவதற்காக குடிபுரூசயற்றப் பிறச்சி்ஸில் நடனயில் ஒரு புதிய
ஐபுரூசறாப்பியத் திட்ல்ஸில் நடைத்்ஸில் நடத, நமது ் ஜேனாதிஸில் நடைபெதி ில் நடைப புரூசேய்திருப்ஸில் நடைபெ்ஸில் நடதப் புரூசஸில் நடைபொ ஈடுபட்டிருக்கின்ற நிலை, நாமும்
முன்்ஸில் நட பொதுவத்தாக புரூச பொதுவண்டும்” என்றார் அ பொதுவர். ஐபுரூசறாப்ஸில் நடைபொ “விரி புரூசேலுற்று”
ில் நடைபகாண்டிருக்கிறது என்று எச் புரூசேரித்த அ பொதுவர், குடிபுரூசயற்றம் மற்றும் “நிதி
அஸில் நடைபொயங்களுக்கு” எதிறாக கூட்ல்ஸில் நடைான ில் நடைபகாள்்ஸில் நடகக்ஸில் நடளக் புரூசகாரினார்.
இறுதியில்,
ஐபுரூசறாப்பிய
ஒன்றியத்தின்
இறாணு பொதுவ பொதுவாதம்,
சிக்கன
நல்ஸில் நடை பொதுவடிக்்ஸில் நடககள், மற்றும் இத்தாலிய மற்றும் ஆஸ்திரிய அற புரூசோங்கங்களுல்ஸில் நடைன்
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இ்ஸில் நடணந்து புரூச பொதுவ்ஸில் நட ஈடுபட்டிருக்கின்ற நிலைில் நடைப புரூசேய்து பு ஈடுபட்டிருக்கின்ற நிலைம்ில் நடைபஸில் நடைபெயர்புரூச பொதுவார் மீது நல்ஸில் நடைத்தப்ஸில் நடைபெடுகின்ற
தாக்குதல்கள்
ஆகிய பொதுவற்றில்
ஒரு
அதிறடியான
விஸ்தரிப்்ஸில் நடஸில் நடைபெ
 பொதுவாக்குறுதியளிக்கின்ற ஒரு உல்ஸில் நடைன்ஸில் நடைபொட்்ஸில் நடல்ஸில் நடை மக்புரூசறானும் புரூசமர்க்ில் நடைபகலும்
உறுதிப்ஸில் நடைபெடுத்திக் ில் நடைபகாண்ல்ஸில் நடைனர். புரூசறாம் இப்புரூசஸில் நடைபொது நூறாயிறக்கணக்கான
பு ஈடுபட்டிருக்கின்ற நிலைம்ில் நடைபஸில் நடைபெயர்ந்புரூசதா்ஸில் நடற ில் நடைப பொதுவளிபுரூசயற்றவும், இத்தாலியில் இருக்கும் ஒட்டுில் நடைபமாத்த
புரூசறாமா மக்களது கணக்ில் நடைபகடுப்்ஸில் நடஸில் நடைபெ நல்ஸில் நடைத்தவும் சூளு்ஸில் நடறப்ஸில் நடைபெதின் மூ ஈடுபட்டிருக்கின்ற நிலைமாக,
புரூசமற்கு ஐபுரூசறாப்ஸில் நடைபொவில் யூதப் ஸில் நடைபெடுில் நடைபகா்ஸில் நட ஈடுபட்டிருக்கின்ற நிலைக்குப் பின்னர் கண்டிறாத ஒரு
மட்ல்ஸில் நடைத்தில் ஸில் நடைபொரிய சற்றி பொதுவ்ஸில் நடளப்புகளுக்கு ஸில் நடைபொ்ஸில் நடத அ்ஸில் நடமத்துக் ில் நடைபகாண்டிருக்கும்
நி்ஸில் நட ஈடுபட்டிருக்கின்ற நிலையில், ஐபுரூசறாப்பிய ஒன்றியமானது  பொதுவ ஈடுபட்டிருக்கின்ற நிலைதுபுறம் புரூசநாக்கிய ஒரு
ில் நடைப பொதுவடிப்ஸில் நடைபொன நகர்வுக்கு தயாரிப்பு ில் நடைப புரூசேய்து ில் நடைபகாண்டிருக்கிறது.
புரூசமர்க்ில் நடைபகலும் மக்புரூசறானும் உல்ஸில் நடைன்ஸில் நடைபெட்டிருக்கும் புரூசமலினும் பாரிஸபுரூசஸில் நடைபெர்க் பிறகல்ஸில் நடைனமானது,
கல்ஸில் நடைல்கல்ஸில் நடைந்து புரூசஸில் நடைபொர்கள் நல்ஸில் நடைத்து பொதுவதற்கும் இ்ஸில் நடணயத்்ஸில் நடதத் தணிக்்ஸில் நடக
ில் நடைப புரூசேய் பொதுவதற்குமான
ஐபுரூசறாப்பிய
ஒன்றியத்தின்
ில் நடைப புரூசேயல்திற்ஸில் நடன
ஊக்குவிப்ஸில் நடைபெதற்கான ஒரு விண்ணப்ஸில் நடைபெத்துல்ஸில் நடைன் ில் நடைபதால்ஸில் நடைங்குகிறது. ஐபுரூசறாப்பிய
ஒன்றிய இறாணு பொதுவம் ஒன்றுக்கான நிறந்தறக் கட்ல்ஸில் நடை்ஸில் நடமப்பு கூட்டுறவு
முன்முயற்சியான “PESCO (Permanent Structured Co-operation initiative for an EU
army) உல்ஸில் நடைன் முடிந்த அளவுக்கு ில் நடைபநருக்கமாகப் பி்ஸில் நடணக்கப்ஸில் நடைபெல்ஸில் நடைக் கூடியதாக
இருக்கும் ஐபுரூசறாப்பியத் த்ஸில் நட ஈடுபட்டிருக்கின்ற நிலையீட்டு முன்முயற்சியின் (European Intervention
Initiative)
மூ ஈடுபட்டிருக்கின்ற நிலைமாக, ஒரு ஸில் நடைபெகிர்ந்த மூபுரூச ஈடுபட்டிருக்கின்ற நிலைாஸில் நடைபொயக் க ஈடுபட்டிருக்கின்ற நிலைாச் புரூசோறத்்ஸில் நடத”
கட்டிில் நடைபயழுப்பு பொதுவதற்கு அது அ்ஸில் நடு அது அழைப்புவிடுக்கிறது. ஐபுரூசறாப்பிய ஒன்றியத்தின்
ஒரு கூட்டு ல்ஸில் நடைாங்கி மற்றும் புரூசஸில் நடைபொர் விமான அ்ஸில் நடமப்்ஸில் நடஸில் நடைபெ அபிவிருத்தி
ில் நடைப புரூசேய் பொதுவ்ஸில் நடத
ில் நடைபதால்ஸில் நடைர் பொதுவதற்கும்,
றஷ்யா
மற்றும்
உக்புரூசறனுல்ஸில் நடைன்
புரூசஸில் நடைபெச்ச பொதுவார்த்்ஸில் நடதகளுக்கும், அத்துல்ஸில் நடைன் “இ்ஸில் நடணயத்தில் ஸில் நடைபெயங்கற பொதுவாதத்்ஸில் நடத
ஊக்குவிக்கின்ற  புரூசேட்ல்ஸில் நடைவிபுரூசறாத உள்ளல்ஸில் நடைக்கங்களுக்கு” எதிறாக ஐபுரூசறாப்பிய
ஒன்றியத்தின்  புரூசேட்ல்ஸில் நடைபூர் பொதுவமான நல்ஸில் நடை பொதுவடிக்்ஸில் நடகக்கும் கூல்ஸில் நடை அது அ்ஸில் நடு அது அழைப்பு
விடுத்தது.
குடிபுரூசயற்ற வில்ஸில் நடையத்தில், “(1) இப்புரூசஸில் நடைபொதிருக்கும் Frontex ஐ ஒரு உண்்ஸில் நடமயான
ஐபுரூசறாப்பிய எல்்ஸில் நட ஈடுபட்டிருக்கின்ற நிலை புரூசஸில் நடைபொலி புரூசோகக் கட்டிய்ஸில் நடமப்ஸில் நடைபெது மற்றும் (2) உறுப்பு
நாடுகளில் தஞ் புரூசேம் புகும் ந்ஸில் நடல்ஸில் நடைமு்ஸில் நடறக்ஸில் நடள ஒருமுகப்ஸில் நடைபெடுத்துகின்ற விதமாக
ஒரு ஐபுரூசறாப்பிய தஞ் புரூசே அலு பொதுவ ஈடுபட்டிருக்கின்ற நிலைகம் ஒன்்ஸில் நடற உரு பொதுவாக்கு பொதுவது” ஆகிய பொதுவற்றின்
மூ ஈடுபட்டிருக்கின்ற நிலைமாக ஐபுரூசறாப்பிய ஒன்றியத்தின் ஒடுக்குமு்ஸில் நடற்ஸில் நடய தீவிறப்ஸில் நடைபெடுத்து பொதுவதற்கு
அது அ்ஸில் நடு அது அழைப்பு விடுக்கிறது.
இந்தப் பிறகல்ஸில் நடைனம் சீபுரூசனாஃஸில் நடைபெர் மீபுரூசதா அல் ஈடுபட்டிருக்கின்ற நிலைது இத்தாலிய அற புரூசோங்கத்தின்
புரூசறாமா-விபுரூசறாத ில் நடைபஸில் நடைபொறி புரூச பொதுவட்்ஸில் நடல்ஸில் நடை மீபுரூசதா எந்த விமர் புரூசேனமும் ில் நடைப புரூசேய்யவில்்ஸில் நட ஈடுபட்டிருக்கின்ற நிலை.
ஆயினும் சீபுரூசனாஃஸில் நடைபெர் மீதான ஒரு குத்திக்காட்ல்ஸில் நடை ஈடுபட்டிருக்கின்ற நிலைாய், அது எச் புரூசேரிக்கிறது:
“ஒருத்ஸில் நட ஈடுபட்டிருக்கின்ற நிலைப்ஸில் நடைபெட் புரூசேமான,
ஒருங்கி்ஸில் நடணப்பில் ஈடுபட்டிருக்கின்ற நிலைாத
நல்ஸில் நடை பொதுவடிக்்ஸில் நடகயானது
ஐபுரூசறாப்ஸில் நடைபொ்ஸில் நட பொதுவ உ்ஸில் நடல்ஸில் நடைக்கும், அதன் மக்க்ஸில் நடளப் பிரிக்கும், ில் நடைப, ஷெங்கன் ஐ
(ஐபுரூசறாப்பிய
ஒன்றியத்திற்குள்ளாக
சதந்திறமான
நல்ஸில் நடைமாற்றத்திற்கான
உல்ஸில் நடைன்ஸில் நடைபெடிக்்ஸில் நடக)
அஸில் நடைபொயத்திற்குள்ளாக்கும்.
உறுப்பு
நாடுகள்
ஒருத்ஸில் நட ஈடுபட்டிருக்கின்ற நிலைப்ஸில் நடைபெட் புரூசேமாக ில் நடைப புரூசேயல்ஸில் நடைபெல்ஸில் நடைத் ில் நடைபதால்ஸில் நடைங்கினால், அது ஒட்டுில் நடைபமாத்தத்தில்
ஐபுரூசறாப்ஸில் நடைபொவுக்குள்ளாக குடிபுரூசயற்றத்தின் அதிகரிப்பிபுரூச ஈடுபட்டிருக்கின்ற நிலைபுரூசய ில் நடைப புரூசேன்று முடியும்.”
அதா பொதுவது, புரூசமர்க்ில் நடைபகலுக்கும் மக்புரூசறானுக்கும் சீபுரூசனாஃஸில் நடைபெர் மற்றும் புரூசறாமுல்ஸில் நடைன்
இருக்கும் புரூசஸில் நடைபெதங்கள் பு ஈடுபட்டிருக்கின்ற நிலைம்ில் நடைபஸில் நடைபெயர்புரூச பொதுவார் துன்புறுத்தப்ஸில் நடைபெடு பொதுவது ில் நடைபதால்ஸில் நடைர்ஸில் நடைபொன்ஸில் நட பொதுவ
அல் ஈடுபட்டிருக்கின்ற நிலை. மாறாக, இப்புரூசஸில் நடைபொ்ஸில் நடதய சூழ்நி்ஸில் நட ஈடுபட்டிருக்கின்ற நிலையில், அட் ஈடுபட்டிருக்கின்ற நிலைாண்டிக்-கல்ஸில் நடைந்த கூட்டு

சிதறிக்ில் நடைபகாண்டிருக்கின்ற
நி்ஸில் நட ஈடுபட்டிருக்கின்ற நிலையிலும்
ில் நடைப புரூசோந்த
நாட்டில்
புரூச பொதுவ்ஸில் நட ஈடுபட்டிருக்கின்ற நிலைநிறுத்தங்களும் ஆர்ப்ஸில் நடைபொட்ல்ஸில் நடைங்களும் ில் நடைபஸில் நடைபெருகிச் ில் நடைப புரூசேல்கின்ற நி்ஸில் நட ஈடுபட்டிருக்கின்ற நிலையிலும்,
ில் நடைப பொதுவளிநாடுகளில் ஐபுரூசறாப்பிய  புரூசேக்திகளின் இறாணு பொதுவ புரூச பொதுவட்்ஸில் நடகக்ஸில் நடள
திட்ல்ஸில் நடை பொதுவட்ல்ஸில் நடைம்
ில் நடைப புரூசேய் பொதுவதற்கும்
ில் நடைப புரூசோந்தநாட்டில்
ஒடுக்குமு்ஸில் நடற்ஸில் நடய
ஒழுங்க்ஸில் நடமப்ஸில் நடைபெதற்கும்
ஐபுரூசறாப்பிய
ஒன்றியபுரூசம
ஒரு
புரூசமம்ஸில் நடைபெட்ல்ஸில் நடை
ில் நடைபஸில் நடைபொறிமு்ஸில் நடறயாகும் என்ஸில் நடைபெ்ஸில் நடதபுரூசய அ பொதுவர்கள் எச் புரூசேரிக்்ஸில் நடக ில் நடைப புரூசேய்கின்றனர்.
மக்புரூசறானுல்ஸில் நடைனான தனது கூட்ல்ஸில் நடைான ில் நடைப புரூசேய்தியாளர்  புரூசேந்திப்பில் இந்த
பிறகல்ஸில் நடைனத்்ஸில் நடத  பொதுவு அது அழைங்கிய புரூசமர்க்ில் நடைபகல், ஐபுரூசறாப்பிய இறாணு பொதுவ பொதுவாதத்்ஸில் நடத
ஸில் நடைபொறாட்டித் ில் நடைபதால்ஸில் நடைங்கினார்: “நாங்கள் ஐபுரூசறாப்ஸில் நடைபொவின் ந ஈடுபட்டிருக்கின்ற நிலைன்க்ஸில் நடளபுரூசய ஸில் நடைபொர்த்துக்
ில் நடைபகாண்டிருக்கிபுரூசறாம். புரூசமலினும் பாரிஸபுரூசஸில் நடைபெர்க் பிறகல்ஸில் நடைனத்தில் சி ஈடுபட்டிருக்கின்ற நிலை ஸில் நடைபெதில்க்ஸில் நடள நாங்கள்
 பொதுவு அது அழைங்கியிருக்கிபுரூசறாம். நாம் ில் நடைப பொதுவளியுறவு வி பொதுவகாறங்களில் ில் நடைபநருக்கமாக
புரூச பொதுவண்டும், ஸில் நடைபொதுகாப்பில் ில் நடைபநருக்கமாக புரூச பொதுவண்டும். அதன் அர்த்தம்
என்னில் நடைப பொதுவன்றால், நாம் ஒரு ில் நடைபஸில் நடைபொது பொதுவான மூபுரூச ஈடுபட்டிருக்கின்ற நிலைாஸில் நடைபொய க ஈடுபட்டிருக்கின்ற நிலைாச் புரூசோறத்புரூசதாடு
மட்டுமன்றி ஒரு ில் நடைபஸில் நடைபொது பொதுவான ஆயுதக்கில்ஸில் நடைங்்ஸில் நடகயும் ில் நடைபகாண்டிருப்புரூசஸில் நடைபொம். நமது
ஸில் நடைபெ்ஸில் நடல்ஸில் நடையினர்க்ஸில் நடள நி்ஸில் நட ஈடுபட்டிருக்கின்ற நிலைநிறுத்து பொதுவதில் நாம் ஒத்து்ஸில் நடு அது அழைத்து ில் நடைப புரூசேயல்ஸில் நடைபெல்ஸில் நடை
புரூச பொதுவண்டும்.”
குடிபுரூசயற்ற வில்ஸில் நடையத்தில், ஒரு ில் நடைபஸில் நடைபொது பொதுவான ஐபுரூசறாப்பிய ஒன்றியக்
ில் நடைபகாள்்ஸில் நடகக்கு விண்ணப்ஸில் நடைபெம் ில் நடைப புரூசேய்த புரூசமர்க்ில் நடைபகல், ஆஸ்திரியாவிலும்
இத்தாலியிலும் உள்ள சீபுரூசனாஃஸில் நடைபெரின் கூட்ல்ஸில் நடைாளிகளுல்ஸில் நடைன் புரூச புரூசேர்ந்து புரூச பொதுவ்ஸில் நட ஈடுபட்டிருக்கின்ற நிலை
ில் நடைப புரூசேய் பொதுவதற்கான தனது விருப்ஸில் நடைபெங்க்ஸில் நடளயும் சட்டிக்காட்டினார்.
அ பொதுவர் கூறினார், “நாடுகள் புரூசமலும் பிளவுஸில் நடைபெடு பொதுவ்ஸில் நடதத் தவிர்க்க நாங்கள்
விரும்புகிபுரூசறாம்.
ஐபுரூசறாப்பிய
ஒன்றியத்தின்
ில் நடைப பொதுவளி
எல்்ஸில் நட ஈடுபட்டிருக்கின்ற நிலைக்ஸில் நடள
 பொதுவலுப்ஸில் நடைபெடுத்து பொதுவதற்கான
ஆஸ்திரிய
முன்முயற்சிக்ஸில் நடள
நாங்கள்
ஆதரிக்கிபுரூசறாம். இதன் ில் நடைபஸில் நடைபொருள் Frontex (ஐபுரூசறாப்பிய எல்்ஸில் நட ஈடுபட்டிருக்கின்ற நிலை மற்றும் க்ஸில் நடற
ஸில் நடைபொதுகாப்பு முக்ஸில் நடம) க்கு நாங்கள் கூடுத ஈடுபட்டிருக்கின்ற நிலைாக அதிகாறமளிப்புரூசஸில் நடைபொம்
என்ஸில் நடைபெதாகும். தஞ் புரூசேம் புகல் நல்ஸில் நடை பொதுவடிக்்ஸில் நடககளுக்கான ந்ஸில் நடல்ஸில் நடைமு்ஸில் நடறகள்
ஒபுரூசறமாதிரியான்ஸில் நட பொதுவயாக்கப்ஸில் நடைபெல்ஸில் நடை புரூச பொதுவண்டும், ில் நடைப, ஷெங்கன் உல்ஸில் நடைன்ஸில் நடைபெடிக்்ஸில் நடகயில்
்ஸில் நடகில் நடைபயழுத்திட்டிருக்கும்
ஒவ்ில் நடைப பொதுவாரு
நாட்டிலும்
இ்ஸில் நடதச்
ில் நடைப புரூசேய்ய
 புரூசோத்தியப்ஸில் நடைபெட்ல்ஸில் நடைாக புரூச பொதுவண்டும். உறுப்பு நாடுகளுல்ஸில் நடைன் ஐக்கியம் புரூசஸில் நடைபெண நாங்கள்
விரும்புகிபுரூசறாம். பிறான்சக்கு அதன் ஆதறவுக்காக நாங்கள் நன்றி
கூறுகிபுரூசறாம். இத்தாலியின் ் ஜேனாதிஸில் நடைபெதியுல்ஸில் நடைன் நான் புரூசஸில் நடைபெசிபுரூசனன்; இத்தாலியின்
எண்ணங்க்ஸில் நடளயும் நாங்கள் கணக்கிில் நடைப ஈடுபட்டிருக்கின்ற நிலைடுத்துக் ில் நடைபகாள்புரூச பொதுவாம்.”
“மிகக் கடினமான பிரிவு” என்று அ பொதுவர் அ்ஸில் நடு அது அழைத்த ில் நடைபஸில் நடைபொருளாதாற வில்ஸில் நடையத்தில்,
இந்தப் பிறகல்ஸில் நடைனமானது,  பொதுவங்கிப் பி்ஸில் நடணில் நடைபயடுப்புகள் மற்றும் ில் நடைபஸில் நடைபெருநிறு பொதுவன
முதலீடு இறண்டுக்குமான ஐபுரூசறாப்பிய ஸ்திறத்தன்்ஸில் நடம ில் நடைபஸில் நடைபொறிமு்ஸில் நடற (European
Stability Mechanism - ESM) பி்ஸில் நடணில் நடைபயடுப்பு நிதி்ஸில் நடயப் ஸில் நடைபெயன்ஸில் நடைபெடுத்து பொதுவதற்கு
அ்ஸில் நடு அது அழைப்பு விடுப்ஸில் நடைபெ்ஸில் நடத புரூசமர்க்ில் நடைபகல் குறிப்பிட்டுக் காட்டினார். புரூச் ஜேர்மன் மற்றும்
பிில் நடைபறஞ்ச ில் நடைபஸில் நடைபெருநிறு பொதுவன  பொதுவரிக் கட்ல்ஸில் நடை்ஸில் நடமப்புக்ஸில் நடள ஒபுரூசறமாதிரியாக்கு பொதுவது மற்றும்
ஐபுரூசறாப்பிய ஒன்றிய மூ ஈடுபட்டிருக்கின்ற நிலைதனச்  புரூசேந்்ஸில் நடதக்ஸில் நடள ஒருங்கி்ஸில் நடணப்ஸில் நடைபெது ஆகிய்ஸில் நட பொதுவ
உள்ளிட்ல்ஸில் நடை மற்ற  பொதுவணிக-ஆதறவு நல்ஸில் நடை பொதுவடிக்்ஸில் நடககளின் ஒரு  பொதுவரி்ஸில் நட புரூசேயின்
ஸில் நடைபெகுதியாகும் இது.
இறாணு பொதுவ பொதுவாதத்தின் தீவிறப்ஸில் நடைபெடுத்தலும் குடிபுரூசயற்ற மக்கள் மீதான ந பொதுவ-ஸில் நடைபொசி புரூசேத்
தாக்குதல்களும் ில் நடைபஸில் நடைபெரு  பொதுவணிகங்களுக்கு  புரூசேலு்ஸில் நடககளும் ில் நடைபதாழி ஈடுபட்டிருக்கின்ற நிலைாளர்களுக்கு
எதிறான சிக்கன நல்ஸில் நடை பொதுவடிக்்ஸில் நடகக்ஸில் நடள ில் நடைபதால்ஸில் நடைர் பொதுவ்ஸில் நடத அடிப்ஸில் நடைபெ்ஸில் நடல்ஸில் நடையாகக்
ில் நடைபகாண்டிருக்கின்றன என்ஸில் நடைபெ்ஸில் நடதபுரூசய இது அடிக்புரூசகாடிட்டுக் காட்டுகிறது. 2009
இல் கிபுரூசறக்கத்தில் நல்ஸில் நடைந்தது புரூசஸில் நடைபொ ஈடுபட்டிருக்கின்ற நிலை,  பொதுவங்கிப் பி்ஸில் நடணில் நடைபயடுப்புகளுக்கு ESM ஐ
ஸில் நடைபெயன்ஸில் நடைபெடுத்து பொதுவதற்கு ஐபுரூசறாப்பிய அறசத் த்ஸில் நட ஈடுபட்டிருக்கின்ற நிலை பொதுவர்கள் மற்றும் நிதி
அ்ஸில் நடமச் புரூசேர்களது ஒப்புதல் அதற்கு இப்புரூசஸில் நடைபொதும் புரூசத்ஸில் நட பொதுவயாக இருக்கிறது,
கிபுரூசறக்கத்தில் அ பொதுவர்கள் பிறதிஸில் நடைபெ ஈடுபட்டிருக்கின்ற நிலைனாக ஆு அது அழைமான சிக்கன நல்ஸில் நடை பொதுவடிக்்ஸில் நடககளுக்கு
புரூசகாரிக்்ஸில் நடக ்ஸில் நட பொதுவத்தனர்.
சூழ்நி்ஸில் நட ஈடுபட்டிருக்கின்ற நிலையானது “ஐபுரூசறாப்ஸில் நடைபொவிலும், நமது ஒவ்ில் நடைப பொதுவாரு நாட்டிலும் மற்றும்
நமது கண்ல்ஸில் நடைத்திலும் உண்்ஸில் நடமயின் ஒரு தருணமாக” இருப்ஸில் நடைபெதாக அ்ஸில் நடு அது அழைத்து
புரூசமர்க்ில் நடைபகலின் கருத்துக்களுக்கு மக்புரூசறான் ஆதற பொதுவளித்தார். ஐபுரூசறாப்பிய

ஒன்றியத்தின் Frontex எல்்ஸில் நட ஈடுபட்டிருக்கின்ற நிலைப் ஸில் நடைபெ்ஸில் நடல்ஸில் நடை எண்ணிக்்ஸில் நடக்ஸில் நடய 10,000 புரூசஸில் நடைபெர்
ில் நடைபகாண்ல்ஸில் நடைதாக அதிகரிப்ஸில் நடைபெதற்கு அ்ஸில் நடு அது அழைப்பு விடுத்த அ பொதுவர் புரூசமலும் புரூச புரூசேர்த்துக்
ில் நடைபகாண்ல்ஸில் நடைார்: “எங்களது முடிவுகள் ில் நடைபதளி பொதுவான்ஸில் நட பொதுவ, அ்ஸில் நட பொதுவ சூழ்நி்ஸில் நட ஈடுபட்டிருக்கின்ற நிலையின்
தீவிறத்திற்புரூசகற்ஸில் நடைபெ எங்க்ஸில் நடள ஸில் நடைபெதிலிறுக்க அனுமதிக்கின்றன.”
உண்்ஸில் நடமயில், ஐபுரூசறாப்பிய ஒன்றியத்தின் கீு அது அழை்ஸில் நடமந்திருக்கும் புரூச் ஜேர்மன்-பிில் நடைபறஞ்ச
அச்ச தி பொதுவா ஈடுபட்டிருக்கின்ற நிலை்ஸில் நடல்ஸில் நடைந்து இருக்கிறது. உ்ஸில் நடு அது அழைக்கும் மக்களில்ஸில் நடைம் அத்ஸில் நடன தீவிற
குபுரூசறாதத்திற்குரியதாக ஆக்கியிருப்ஸில் நடைபெதும் உத்திபுரூசயாகபூர் பொதுவ அறசிய்ஸில் நட ஈடுபட்டிருக்கின்ற நிலை  பொதுவ ஈடுபட்டிருக்கின்ற நிலைது
புரூசநாக்கி ில் நடைப பொதுவகுதூறம் நகர்த்திச் ில் நடைப புரூசேன்றிருப்ஸில் நடைபெதுமான சிக்கன நல்ஸில் நடை பொதுவடிக்்ஸில் நடககள்,
பு ஈடுபட்டிருக்கின்ற நிலைம்ில் நடைபஸில் நடைபெயர்புரூச பொதுவார் விபுரூசறாத ில் நடைபஸில் நடைபொறி-புரூச பொதுவட்்ஸில் நடல்ஸில் நடை, மற்றும் ஏகாதிஸில் நடைபெத்தியப் புரூசஸில் நடைபொர்
ஆகிய பொதுவற்றின் ில் நடைபகாள்்ஸில் நடகக்ஸில் நடள அது புரூசமலும் தீவிறப்ஸில் நடைபெடுத்த இருக்கிறது
என்ஸில் நடைபெ்ஸில் நடதபுரூசய புரூசமலினும் பாரிஸபுரூசஸில் நடைபெர்க் பிறகல்ஸில் நடைனம் காட்டுகிறது.
புரூசமலும், இத்தாலியில் இருக்கின்ற மத்புரூசதபுரூசயா  புரூசேல்வனியின் Lega புரூசஸில் நடைபொன்ற
அதி- பொதுவ ஈடுபட்டிருக்கின்ற நிலைது கட்சிகள் அற புரூசோங்கத்தில் தமது ில் நடைப புரூசேல் பொதுவாக்்ஸில் நடக  பொதுவலுப்ஸில் நடைபெடுத்துகின்ற
புரூசஸில் நடைபொதிலும் கூல்ஸில் நடை, இத்தாலியில் க்ஸில் நடறில் நடைபயாதுங்கிய அக் பொதுவாரியஸ் கப்ஸில் நடைபெலில்
இருந்த 629 அகதிக்ஸில் நடள உள்புரூசள வில்ஸில் நடை புரூசறாம் மறுத்தது புரூசஸில் நடைபொன்ற அ பொதுவற்றின்
மிக அட்டூழியமான மற்றும் மக்கள்-விபுரூசறாதக் ில் நடைபகாள்்ஸில் நடககள் மீது ஒரு சி ஈடுபட்டிருக்கின்ற நிலை
விமர் புரூசேனங்க்ஸில் நடள
ில் நடைப புரூசேய்துில் நடைபகாண்புரூசல்ஸில் நடை,
அபுரூசதபுரூசநறத்தில்
அ பொதுவற்றின்
பு ஈடுபட்டிருக்கின்ற நிலைம்ில் நடைபஸில் நடைபெயர்புரூச பொதுவார்-விபுரூசறாத திட்ல்ஸில் நடைநிற்ஸில் நட ஈடுபட்டிருக்கின்ற நிலை ்ஸில் நடகயிில் நடைப ஈடுபட்டிருக்கின்ற நிலைடுப்ஸில் நடைபெதுதான், புரூசஸில் நடைபெர்லின்
மற்றும் ஸில் நடைபொரிஸி ஈடுபட்டிருக்கின்ற நிலைான ஸில் நடைபெதிலிறுப்ஸில் நடைபொக இருக்கிறது. புரூசமர்ில் நடைபகலும் மக்புரூசறானும்
-இ பொதுவறது புரூசஸில் நடைபொலிஸ் பிறான்சில் அதன் பு ஈடுபட்டிருக்கின்ற நிலைம்ில் நடைபஸில் நடைபெயர்ந்புரூசதார்-விபுரூசறாத புரூசதடுதல்
புரூச பொதுவட்்ஸில் நடல்ஸில் நடைக்ஸில் நடள நல்ஸில் நடைத்திக் ில் நடைபகாண்டிருக்கிறது- இவ் பொதுவாறாக  புரூசேல்வனியின்
பு ஈடுபட்டிருக்கின்ற நிலைம்ில் நடைபஸில் நடைபெயர்ந்புரூசதார்-விபுரூசறாத ஒடுக்குமு்ஸில் நடற மற்றும் புரூசஸில் நடைபொலிஸ் கட்டிில் நடைபயழுப்ஸில் நடைபெலில்
தம்்ஸில் நடமயும் உல்ஸில் நடைந்்ஸில் நடதயாக்கிக் ில் நடைபகாண்டுள்ளனர்.
ஒடுக்குமு்ஸில் நடற்ஸில் நடயத் தீவிறப்ஸில் நடைபெடுத்து பொதுவதில் ஐபுரூசறாப்பிய ஒன்றியம் ஒரு
்ஸில் நடமயமான ஸில் நடைபொத்திறத்்ஸில் நடத ஆற்றுகிறது. லிபியாவில் உள்ள ஐபுரூசறாப்பிய
நிதியாதாறத்துல்ஸில் நடைனான
முகாம்களில்
அகதிகள்
சித்திற பொதுவ்ஸில் நடத
ில் நடைப புரூசேய்யப்ஸில் நடைபெட்ல்ஸில் நடைதாகவும், அடி்ஸில் நடமகளாக விற்கப்ஸில் நடைபெட்ல்ஸில் நடைதாகவும், அத்துல்ஸில் நடைன்
ில் நடைபகா்ஸில் நட ஈடுபட்டிருக்கின்ற நிலையும் கூல்ஸில் நடை ில் நடைப புரூசேய்யப்ஸில் நடைபெட்ல்ஸில் நடைதாகவும் ில் நடைப புரூசேன்ற ஆண்டில் CNN மற்றும்
 புரூசேர் பொதுவபுரூசத புரூசேப் ில் நடைபஸில் நடைபொதுமன்னிப்பு  புரூசே்ஸில் நடஸில் நடைபெயில் இருந்து தக பொதுவல்கள் ில் நடைப பொதுவளியானதன்
பின்னரும், ஐபுரூசறாப்பிய ஒன்றிய கவுன்சிலின் த்ஸில் நட ஈடுபட்டிருக்கின்ற நிலை பொதுவறான ில் நடைபல்ஸில் நடைானால்ட் ல்ஸில் நடைஸ்க்
இதுபுரூசஸில் நடைபொன்ற முகாம்க்ஸில் நடள இன்னும் அதிகமாக கட்டு பொதுவதற்கு அ்ஸில் நடு அது அழைப்பு
விடுத்திருக்கிறார், இ பொதுவற்்ஸில் நடற அ பொதுவர் “பிறாந்திய இறங்கு தளங்கள்” என்று
ில் நடைபஸில் நடைபெயரிட்டு அ்ஸில் நடு அது அழைத்தார். லிபியா்ஸில் நட பொதுவத் தாண்டி, இந்த முகாம்கள் துனிசியா
மற்றும் அல்ஸில் நடைபொனியாவிலும் கட்டிில் நடைபயழுப்ஸில் நடைபெப்ஸில் நடைபெல்ஸில் நடைக் கூடும்.
இந்த சித்திற பொதுவ்ஸில் நடத முகாம்கள் கட்டிில் நடைபயழுப்ஸில் நடைபெப்ஸில் நடைபெடு பொதுவதற்கான  பொதுவ்ஸில் நடறவு
 பொதுவழிகாட்ல்ஸில் நடைல்கள் -பிறான்ஸ் மற்றும் இத்தாலி அற புரூசோங்கங்கள் இதற்கு
ஏற்கனபுரூச பொதுவ ஒப்புதல் அளித்து விட்ல்ஸில் நடைதாகக் கூறப்ஸில் நடைபெடுகிறது- “எவ் பொதுவாறாயினும்
கல்ஸில் நடைலில்
இறங்கி
புரூசதடுதல்
மற்றும்
மீட்பு
நல்ஸில் நடை பொதுவடிக்்ஸில் நடககளில்
மீட்கப்ஸில் நடைபெடுகின்ற பொதுவர்க்ஸில் நடள ்ஸில் நடகயாளு பொதுவதற்கு ஒரு கூடுத ஈடுபட்டிருக்கின்ற நிலைாய் எதிர்ஸில் நடைபொர்க்கத்தக்க
கட்ல்ஸில் நடை்ஸில் நடமப்்ஸில் நடஸில் நடைபெ உரு பொதுவாக்கு பொதுவது” தான் இந்த முகாம்களது இ ஈடுபட்டிருக்கின்ற நிலைக்கு என்று
ில் நடைபதரிவிக்கின்றன.
ந்ஸில் நடல்ஸில் நடைில் நடைபஸில் நடைபெற்று  பொதுவருகின்ற புரூசஸில் நடைபொர் மற்றும்  பொதுவர்த்தக புரூசமாத்ஸில் நட ஈடுபட்டிருக்கின்ற நிலை புரூசநாக்கிய
உ ஈடுபட்டிருக்கின்ற நிலைகளாவிய மு்ஸில் நடனப்பின் இறாணு பொதுவ பொதுவாத மற்றும் ஸில் நடைபொசி புரூசேத் தாக்கங்களுக்கு,
ஐபுரூசறாப்பிய முத ஈடுபட்டிருக்கின்ற நிலைாளித்து பொதுவம் தப்பிக்க முடியாது என்ஸில் நடைபெபுரூசத இறுதிப்
ஸில் நடைபெகுப்ஸில் நடைபொய்வில் காணக் கூடியதாகும். அில் நடைபமரிக்கா அல் ஈடுபட்டிருக்கின்ற நிலைது சீனாவுக்கு
எதிறாய் ஒரு நம்பிக்்ஸில் நடகயான புரூசஸில் நடைபொட்டியாக ில் நடைப புரூசேய ஈடுபட்டிருக்கின்ற நிலைாற்று பொதுவதற்கான முயற்சியில்
நூற்றுக்கணக்கான
யூபுரூசறாக்க்ஸில் நடள
இறாணு பொதுவத்திற்குள்
திருப்புகின்ற
அ பொதுவர்களது நல்ஸில் நடை பொதுவடிக்்ஸில் நடககள்  புரூசேமூக மற்றும் அறசியல் ில் நடைபநருக்கடி்ஸில் நடய
தீவிறப்ஸில் நடைபெடுத்த மட்டுபுரூசம ில் நடைப புரூசேய்யும். மக்புரூசறானின் சிக்கன நல்ஸில் நடை பொதுவடிக்்ஸில் நடக
ில் நடைபகாள்்ஸில் நடககளுக்கு எதிறான புரூச பொதுவ்ஸில் நட ஈடுபட்டிருக்கின்ற நிலைநிறுத்தங்கள் மற்றும்  புரூசேல் வனியின்
பு ஈடுபட்டிருக்கின்ற நிலைம்ில் நடைபஸில் நடைபெயர்புரூச பொதுவார்-விபுரூசறாத நல்ஸில் நடை பொதுவடிக்்ஸில் நடககளுக்கு எதிறான ஆர்ப்ஸில் நடைபொட்ல்ஸில் நடைங்கள்
ஆகிய பொதுவற்றுல்ஸில் நடைன், ில் நடைப பொதுவகு் ஜேன எதிர்ப்பு ில் நடைபஸில் நடைபெருகு பொதுவதன் மத்தியில், ஐபுரூசறாப்பிய
ஒன்றியத்தில் இருக்கும் அத்த்ஸில் நடன அற புரூசோங்கங்களுபுரூசம அதி- பொதுவ ஈடுபட்டிருக்கின்ற நிலை்ஸில் நடத புரூசநாக்கி
துரிதமாக நகர்ந்து ில் நடைபகாண்டிருக்கின்றன.

