Există prea multe contradicţii în UE în probleme precum Ucraina şi Rusia,
susţin verzii
Strasbourg, 2 iul - Trimisul special al AGERPRES, Dorina Matiş, transmite:
Copreşedinta Grupului Verzilor din Parlamentul European, Rebecca Harms, a
declarat miercuri, în cadrul discuţiilor pe marginea concluziilor Consiliului
European din 26-27 iunie, că există prea multe contradicţii în Uniunea Europeană
în probleme precum Ucraina sau Rusia şi că, dacă UE nu îşi pune în aplicare
diplomaţia şi sancţiunile economice, situaţia se poate complica.
'Eu cred că există prea multe contradicţii în UE în ceea ce priveşte probleme
precum Ucraina şi Rusia şi s-ar putea să ajungem la rezultate tragice din acest
motiv. Ar fi bine ca UE să înţeleagă că este nevoie să aibă o poziţie comună pentru
ca să nu se poată pune o semnătură pe un acord de asociere care să aducă mai
multe dificultăţi după aceea. Cred sincer că ne aflăm într-o situaţie în care pentru
Rusia este din ce în ce mai echitabil să destabilizeze continentul şi să încerce să
distrugă ceea ce noi vrem să schimbăm în bine, mai ales în estul UE. Este mult mai
dificil şi mai scump să destabilizezi o ţară, decât să o stabilizezi. Dacă UE nu
acţionează rapid şi nu îşi pune în aplicare diplomaţia şi sancţiunile economice, în
acelaşi timp şi în egală măsură, îmi fac griji foarte mari în legătură cu evoluţiile din
estul continentului', a susţinut europarlamentarul german.
Harms a mai spus că summitul de la Bruxelles 'ajunge să fie o dezbatere care
poate să pună în pericol chiar pacea', întrucât nu a fost un consens în ceea ce s-a
reuşit acolo, 'dacă ne gândim la ce s-a întâmplat la ultimul summit şi mai ales la ce
nu s-a întâmplat'.
Liderul ALDE din cadrul Parlamentului European, Guy Verhofstadt, şi-a
exprimat părerea că e nevoie de un nou plan, o nouă abordare faţă de migraţie, faţă
de priorităţile cheie, faţă de libertăţile civile, faţă de protecţia datelor private.
'Avem nevoie de o Comisiei Europeană care să îşi folosească iniţiativa ori de
câte ori PE cere (...) Jean-Claude Junker va fi sprijinit de o coaliţie şi va fi tras la
răspundere', a spus Verhofstadt.
Alţi europarlamentari au solicitat conducerii Comisiei Europene răspunsuri
concrete pentru combaterea şomajului în rândul tinerilor, răspunsuri cu privire la
acordurile de liber schimb cu UE care trebuie să fie modificate.
În cadrul discuţiilor din PE a avut loc, la un moment dat, o dispută verbală
între eurosceptici şi proeuropeni, Nigel Farage, liderul EFDD, exprimându-şi
opinia referitoare la reintroducerea controlului graniţelor. Acesta a mai accentuat
că 'Regatul Unit este mai aproape de ieşirea din UE' şi că numărul euroscepticilor
ar fi tot mai mare, fapt ce a stârnit rumoare în rândul europarlamentarilor.
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ID: 3637458; Data: 2014-07-02 14:12:27; Fluxuri: Politic, Ora Europei;
Redactori: e:ang,1:dor,v:tfi

