(Corespondenţă)Iuliu Winkler:UDMR a reuşit includerea unui capitol privind
drepturile minorităţilor în priorităţile PPE pentru agenda CE
Strasbourg, 2 iul - Trimisul special al AGERPRES, Dorina Matiş, transmite:
Cei doi europarlamentari ai UDMR, Iuliu Winkler şi Sogor Csaba, au reuşit
includerea unui capitol referitor la drepturile minorităţilor naţionale în Agenda de
Reformă pentru Viitorul Europei care a fost adoptată de Partidul Popular European
(PPE) ca document programatic al grupului europarlamentar pentru agenda
Comisiei Europene.
'Noi dorim să propunem priorităţile, am avut o dezbatere şi un dialog de
două săptămâni la Bruxelles şi, cu ocazia unei deplasări în Portugalia, am dezbătut
priorităţile pe care le propunem pentru Comisia Europeană. Avem un document
care a pornit de la 30 de puncte, s-a concretizat mai mult şi a devenit mai
voluminos, a ajuns la 50 de puncte, care este numit Agenda de Reformă pentru
Viitorul Europei, sunt priorităţile noastre pentru 2014-2020, ale PPE, şi în 50 de
puncte formulăm ceea ce dorim şi noi să obţinem în PE, dar şi ceea ce dorim de la
Comisia Europeană, care îşi va prelua rolul în luna noiembrie (...) Noi, din partea
UDMR - eu şi colegul meu, Sogor Csaba - am intervenit cu câteva idei şi am reuşit
să includem în acest program două sau chiar trei lucruri foarte importante, şi
anume să se facă o referire explicită la drepturile minorităţilor naţionale, care a fost
inclusă în document', a spus Winkler, la Strasbourg.
Europarlamentarul român a explicat că pentru includerea acestei prevederi în
documentul programatic s-a făcut o listă, că au fost depuse şi semnăturile altor
colegi care aparţin unor minorităţi naţionale din UE, făcându-se referire la
documentul Congresului PPE de la Bucureşti, iar apoi al celui de la Bonn, atunci
când s-a adoptat o rezoluţie cu privire la drepturile minorităţilor naţionale.
'Paragraful propus de noi s-a mai lărgit cu o propoziţie referitoare la atenţia
pe care trebuie să o acorde fiecare stat membru al UE (...) Sunt patru mari capitole
ale acestui document, patru probleme mari pe care le urmărim: creşterea
economică, în primul rând ieşirea din criza economică, şi crearea de locuri de
muncă; Europa şi situaţia de securitate în interior, în cadrul UE discutăm aici şi de
criminalitatea în domeniu cibernetic, dar şi de problemele sociale şi minorităţi;
Modelul social-european pe care vrem să îl susţinem - în special şomajul în rândul
tinerilor; priorităţile UE în lume şi cum vedem UE ca jucător global. Aici vorbim şi
de extindere şi de situaţia din Estul Europei şi de situaţia geopolitică din Ucraina şi
Rusia', a menţionat Iuliu Winkler.
Eurodeputatul român a mai spus că problema comunităţilor emigrante este
una distinctă de problema minorităţilor naţionale autohtone, la fel şi problema
comunităţilor rome, 'care trebuie tratată aparte, întrucât are particularităţi aparte
faţă de minorităţile etnice şi cele autohtone'.AGERPRES/(editor: Gabriela Ionescu)
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