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Ceartã ca la uºa… Schengen

Nici în prag de Consiliu European, asupra
primirii României ºi Bulgariei în Spaþiul
Schengen nu exista un consens. Deºi
Finlanda a renunþat la opoziþie ºi s-a
declarat de acord cu soluþia de compromis
franco-germanã, care sã permitã aderarea
etapizatã – mai întâi cu frontierele aeriene
ºi maritime, în martie, ºi apoi cu cele terestre, dupã iulie 2012- Olanda o þinea pe-a
ei: “Nu ºi nu!”. Ministrul olandez al
Imigraþiei ºi Azilului, Gerd Leers, insista
ca subiectul sã nu fie pus pe ordinea de zi a
Consiliului din 9 decembrie, pentru cã þara
sa nu-ºi va schimba poziþia pânã când cele
douã state candidate nu vor prezenta dovezi
privind progresele fãcute în combaterea
corupþiei. România ºi Bulgaria “trebuie sã
demonstreze mai întâi, iar acest lucru e mai
important decât gãsirea unei soluþii”,
susþinea Leers. Olanda dorea sã studieze
raportul pe care Comisia Europeanã îl va
face public în februarie privind mersul
justiþiei din România ºi Bulgaria, înainte de
a-ºi retrage refuzul. Potrivit lui Leers,
exista riscul ca în Bulgaria sã se repete scenariul din Grecia, care nu reuºeºte sã þinã
sub control imigranþii clandestini ce
încearcã sã pãtrundã în UE din Turcia.
România ºi Bulgaria ar fi trebuit sã intre în
Spaþiul Schengen în primãvarã, dar au fost
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blocate iniþial de Franþa ºi Germania, care
ºi-au exprimat obiecþiile cu privire la eficienþa combaterii corupþiei ºi crimei organizate din cele douã þãri. Ulterior, în septembrie, Finlanda ºi Olanda s-au opus stabilirii unei date pentru aderarea tandemului
dunãrean. Omul de afaceri Bernard
Wientjes, liderul Confederaþiei olandeze a
industriilor ºi angajatorilor, desemnat de
cotidianul Volkskrant drept cea mai puternicã personalitate a þãrii sale pentru al
doilea an consecutiv, a criticat blocarea
aderãrii la Schengen a României, unde
Olanda este principalul investitor strãin.
Într-un interviu, Wientjes a declarat cã
“Guvernul a fãcut mult caz în legãturã cu
aderarea României ºi Bulgariei la
Schengen (…) Mi-ar plãcea ca un ministru
pentru Comerþ Exterior sã fie numit imediat, un antreprenor de top care sã promoveze interesele noastre peste hotare”, a
explicat el.

“Europa sã nu se
lase ºantajatã!”
Pentru România, Schengen nu este doar o
problemã tehnicã, ci ºi una de apartenenþã
la clubul european, a explicat ministrul

Justiþiei, Cãtãlin Predoiu, la Bruxelles,
într-o întâlnire cu comisarii europeni
Viviane Reding (Justiþie, drepturi fundamentale ºi cetãþenie) ºi Cecilia
Malmstrom (Afaceri interne). România
este un stat membru al UE care trebuie sã
se manifeste ca atare, partenerii noºtri trebuie sã ne trateze ca atare ºi, pânã la
urmã, forþa argumentelor trebuie sã
prevaleze, a adãugat Predoiu, în opinia
cãruia adevãratele resorturi pentru blocarea României ºi Bulgariei nu sunt
legate de monitorizarea pe justiþie
(MCV), dar acest mecanism este poate
“cel mai comod argument de ridicat în
problematica Schengen”.”Opoziþia vine,
dacã este sã vorbesc deschis, din faptul cã
un partid de extremã dreapta este membru
al coaliþiei de guvernare în Olanda. E
inadmisibil sã creãm o legãturã între
Schengen ºi îndeplinirea unor criterii
politice în justiþie ºi combaterea
corupþiei”, a punctat ºi preºedintele
Traian Bãsescu pentru Frankfurter
Allgemeine Zeitung.”România este
pregãtitã pentru Schengen, iar Germania
ºi Franþa au acceptat acest fapt. Europa nu
trebuie sã se lase ºantajatã de un partid de
extremã dreapta”, a conchis ºeful statului
român. (M.Firãnescu)

