EVENIMENT
Aderarea României şi Bulgariei la zona Schengen se află pe
agenda Consiliului Justiţie şi Afaceri Interne (JAI) din 7-8 martie,
a confirmat un purtător de cuvânt al preşedinţiei irlandeze a
Consiliului UE, refuzând însă să speculeze asupra formei în care
chestiunea va fi introdusă pe ordinea de zi. Consiliul European
recomandase în decembrie ca subiectul să intre în dezbaterea

Consiliului JAI din martie, întrucât s-a constatat cu prilejul
evaluărilor anterioare că ambele state au îndeplinit condiţiile
tehnice presupuse de aplicarea acquis-ului Schengen. Ultima
dată când chestiunea s-a aflat pe agenda JAI s-a întâmplat în
octombrie 2012, iar acum opinia generală e că o nouă discuţie nu
are sens dacă nu se va lua o decizie favorabilă.

Băsescu: Nu legaţi aderarea de MCV!
Preşedintele Traian Băsescu a insistat, la recenta
primire a preşedintelui Senatului olandez, Fred de
Graaf (coleg de partid cu premierul Mark Rutte), ca
decizia pentru Schengen să nu fie legată de considerente politice sau de monitorizarea pe justiţie
(Mecanismul de Cooperare şi Verificare - MCV). El
a subliniat că România şi-a îndeplinit toate angajamentele tehnice de securizare a frontierelor.
Olanda, cea care practic ne-a blocat până acum
aderarea, găsindu-şi ulterior aliaţi ba în Finlanda,
ba în Germania, şi-a revizuit între timp poziţia,
ministrul olandez pentru migraţie şi cel al
afacerilor externe declarând că noul guvern de la
Haga nu mai condiţionează acceptarea României
de MCV. Fostul ministru de Externe Cristian
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Diaconescu s-a mirat la postul public de radio că
„premierul olandez nu-şi mai aminteşte de faptul
că ar fi promis preşedintelui României o abordare
corespunzătoare, pozitivă, imediat ce rapoartele
de ţară pe Mecanismul de Control şi Verificare
dovedesc progresele obţinute. Avem confirmarea
faptului că rapoartele de ţară -trei la număr, într-o
anumită succesiune- confirmă progresele obţinute
în ce priveşte sistemul judiciar, statul de drept şi
ireversibilitatea măsurilor luate în România. O
decizie clară trebuie luată cât se poate de repede”.
Diaconescu a subliniat că eforturile pe care ţara
noastră le face pentru securizarea frontierei estice
a UE nu sunt mici, motiv pentru care primirea în
Schengen „nu e o favoare care ni se face”.
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