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România, cu un pas în Schengen
Nici prelucrarea cu vorba bunã, încercatã
de Germania, nici presiunile Comisiei
Europene, nici votul Parlamentului
European ºi nici scotocirea tirurilor cu
lalele în vãmile româneºti n-au reuºit sã
scoatã Olanda din îndãrãtnica opoziþie faþã
de aderarea Bucureºtiului ºi Sofiei la
Spaþiul Schengen. Sub pretextul necredibil
cã se preocupã de corupþia la graniþe ºi cã
aºteaptã douã rapoarte favorabile succesive pe justiþie, din partea CE, Olanda a
întârziat cu un an intrarea celor douã þãri
dunãrene în acest club lipsit de controale
vamale. A fost nevoie de discuþii peste
discuþii, în mai multe reuniuni ale
Consiliului European, pentru ca Olanda sã
accepte, într-un final, ultimatumul celor
27: decizia se ia în septembrie!”Pentru
prima datã s-a stabilit un termen limitã”, a
spus preºedintele Traian Bãsescu, calificând poziþia Olandei ca fiind “un abuz”.
ªeful statului a reafirmat în context cã
portul cunoscut ca fiind principala poartã
de intrare a drogurilor în Europa este
Rotterdam, nu Galaþi sau Constanþa. La
rândul sãu, premierul Mihai Rãzvan
Ungureanu, aflat în vizitã la Bruxelles, a
cerut preºedintelui Consiliului European,
Herman Van Rompuy, organizarea unui
Consiliu extraordinar pe tema Schengen,
apreciind cã este nevoie de o discuþie
“francã” privind opoziþia Olandei, a cãrei
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guvernare este þinutã “ostaticã” de un partid extremist.”Existã un stat care se opune
intrãrii României în Spaþiul Schengen pe
seama unui calcul politic intern care
derivã din fragilitatea guvernãrii, determinatã de compoziþia ei politicã. Sunt trei
reprezentanþi ai unui partid de extremã
dreaptã care, aºa se vede de la Bucureºti,
þin ostaticã guvernarea, dicteazã pe temele
importante. Nenorocirea este cã aceºti trei
sunt ºi promotorii unei atitudini xenofobe,
clar antieuropene. Cred cã e cazul sã avem
un Consiliu European extraordinar, în care
sã discutãm foarte sincer ce se întâmplã,
cum putem reacþiona pentru a susþine
politicile pro-europene, în aºa fel încât
asemenea cazuri care erodeazã politica
europeanã sã nu þinã captive politicile de
integrare”, a declarat Ungureanu.
Preºedintele Comisiei Europene, Jose
Manuel Barroso, a declarat, dupã convorbirile cu premierul Mihai-Rãzvan
Ungureanu, cã este “corect ca România sã
devinã membru al Spaþiului Schengen” ºi
a subliniat ferm:”Comisia Europeanã va
respinge orice încercare de blocare a procesului de aderare. E nedrept ca asta sã se
întâmple”. Referitor la Mecanismul de
Cooperare ºi Verificare (MCV), prin care
justiþia din România se aflã sub monitorizare de la aderarea sa la UE, Barroso a
salutat “dorinþa Guvernului român de a

face reformã, lucru care a fost evidenþiat
în ultimile rapoarte ale Comisiei”, arãtând
cã o abandonare a urmãririi proceselor
este momentan prematurã.”Evaluarea
noastrã va analiza progresele pe o
perioadã de cinci ani, iar testul cel mai
important va fi sustenabilitatea ºi ireversibilitatea procesului de reformã”.
Olanda a anunþat între timp, prin vocea
ambasadorului olandez la Sofia, Karel
Van Kesteren, cã va accepta, în septembrie, aderarea în etape a Bulgariei ºi
României la Schengen, dacã cele douã þãri
primesc rapoarte pozitive în varã, în
cadrul MCV. Diplomatul l-a citat pe premierul olandez Mark Rutte, care a calificat
raportul interimar pentru Bulgaria, prezentat în februarie, drept ”mai mult sau mai
puþin pozitiv” ºi a adãugat cã sperã ca ºi
raportul din varã sã fie tot pozitiv. El a
precizat cã este vorba de o aderare doar cu
frontierele maritime ºi aeriene, în timp ce
problema frontierelor terestre urmeazã sã
fie discutatã ulterior. Oficialul olandez a
negat totodatã cã aderarea Bulgariei ºi
României la Schengen este blocatã de un
singur partid de extrema dreaptã, pretinzând cã întregul spectru politic din þara
sa ºi-a exprimat îngrijorarea în ceea ce
priveºte gradul de pregãtire a celor douã
state vecine.
Magda Comiºel

