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ROMÂNIA
 Franþa ºi Germania – cãrora li s-a alãturat
Finlanda- au anunþat cã România ºi Bulgaria nusunt
pregãtite sã adere la spaþiul Schengen la termenul
stabilit, în aprilie. Poziþia celor douã þãri este vitalã în
condiþiile în care decizia primirii în Schengen trebuie
luatã în unanimitate.
 Preºedintele Bãsescu a cerut Guvernului sã se
“batã pânã în ultima clipã” pentru aderarea la
Spaþiul Schengen în termenul stabilit.”O amânare
reprezintã o discriminare împotriva României.
Trebuie sã stãm ca râmele, aºa cum ne recomandã
foarte mulþi (...) sau trebuie sã luptãm pentru drepturile celor 22 de milioane de români, care au dreptul la respect?”, a spus Bãsescu.
 ªeful diplomaþiei de la Bucureºti s-a declarat dispus
sã îºi depunã mandatul dacã va fi fãcut responsabil
de eºecul României, deºi, personal, crede cã s-a
achitat de sarcini, neavând, ca minister, vreo legãturã
cu ineficienþa sistemului juridic, care ni se imputã.
 Pe 24 februarie, va avea loc Consiliul Sectorial
Justiþie ºi Afaceri Interne la Bruxelles, care trebuie sã
se pronunþe.”Avem sprijinul preºedinþiei ungare a
Uniunii Europene pentru ca o decizie politicã, legatã
de un calendar de aderare cât mai scurt, sã fie luatã
pe durata celor ºase luni în care Budapesta se aflã
la preºedinþia rotativã a Uniunii”, spune Baconschi.
 Raportul tehnic al României a fost adoptat, la
Bruxelles, de cãtre membrii grupului de evaluare
Schengen, Franþa retrãgându-ºi rezerva de examinare care blocase în primã fazã documentul. Se
confirmã astfel faptul cã România a încheiat în totalitate procesul de evaluare Schengen ºi cã
îndeplineºte condiþiile tehnice necesare. Cu toate
acestea, obiecþiile exprimate de Franþa ºi Germania
referitoare la lupta anticorupþie ºi la justiþie rãmân
valabile. În plus, cum Raportul Bulgariei nu a fost
adoptat, întrucât persistã probleme la graniþa terestrã
bulgaro-turcã, Bucureºtiul nu poate spera într-un
aviz favorabil separat. Sofia s-a angajat ca pânã la
finele lunii februarie sã-ºi rezolve problemele.
 Amânarea aderãrii la spaþiul Schengen nu trebuie
consideratã o sancþiune, spun diplomaþi de la
Bruxelles, care amintesc cã ºi Grecia a fost respinsã
de trei ori de Germania înainte de a fi în final
admisã, iar actualitatea aratã cã Berlinul avea dreptate, deoarece sunt în continuare probleme la frontiera eleno-turcã.
 Spaþiul Schengen include 25 de state membre ºi
permite unui numãr de peste 400 de milioane de
cetãþeni sã circule liber, fãrã a prezenta paºapoartele.
Marea Britanie ºi Irlanda, douã þãri insulare, au decis
sã rãmânã în afara zonei Schengen, însã trei state
din afara UE - Elveþia, Norvegia ºi Islanda - au aderat la acest spaþiu.
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