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RARES RUPE DUSMANII ROMANIEI – Eurodeputatul PNL Rares Bogdan, discurs incendiar in Parlamentul
European contra Olandei, care ne blocheaza aderarea la Schengen: „Romania indeplineste criteriile tehnice de
aderare inca din 2011. Totusi, este tinuta la usa, desi e furnizor de euro-optimism... State ca Olanda, in frunte
cu premierul ei, se opun nejustificat... Il invit pe domnul Mark Rutte sa verifice portul Rotterdam pe traficul de
tigari si evaziunea fiscala” (Video)
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Inainte ca Olanda sa mai denigreze Romania la nivel international, blocandu-i accesul la spatiul Schengen, ar face
bine sa se uite in propria ograda si sa verifice nivelul evaziunii fiscale din principalul ei port, Rotterdam.
Avertismentul a fost lansat joi, 18 iunie 2020, de catre europarlamentarul PNL Rares Bogdan (foto), intr-un
fulminant discurs tinut in plenul Parlamentului European.

Aluzia este, evident, la teama Olandei ca nu cumva Romania, prin portul Constanta, sa devina un concurent
incomod pentru tara vest-europeana in materie de trafic de marfuri, odata intrata in spatiul Schengen. Altminteri,
tara noastra indeplineste inca din 2011 criteriile tehnice pentru aderare, a amintit liderul delegatiei eurodeputatilor
romani din grupul PPE.
De asemenea, Rares Bogdan a denuntat faptul ca tarile Schengen nu stiu decat sa profite de pe urma Romaniei,
fara sa ofere nimic la schimb. Mai exact, exploateaza in conditii inumane muncitorii sezonieri veniti din Romania, a
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punctat Bogdan.
Luarea de pozitie a lui Rares Bogdan a venit in contextul in care Comisia pentru libertati civile, justitie si afaceri
interne din Parlamentul European a facut apel la statele membre ale Uniunii Europene sa intreprinda pasii necesari
pentru primirea Croatiei, Bulgariei si Romaniei in Spatiul Schengen, intr-o rezolutie votata anterior si care a fost
supusa votului sesiunii plenare a Parlamentului European din perioada 17-19 iunie, relateaza Calea Europeana.
Rezolutia, care vizeaza in ansamblul sau revenirea la un spatiu Schengen complet functional dupa pandemia de
coronavirus, cere „Consiliului si statelor membre sa isi intensifice eforturile pentru integrarea in Schengen si sa
intreprinda pasii necesari pentru admiterea Bulgariei, Romaniei si Croatiei in Schengen”.
Cat priveste admiterea Bulgariei, Romaniei si Croatiei in spatiul Schengen, apelul Parlamentului European
reprezinta un mesaj politic ce se inscrie in linia declaratiei comisarului european pentru afaceri interne, Ylva
Johansson, care a propus recent ca Romania, Bulgaria si Croatia sa adere la Schengen, ca „masura de
actualizare si consolidare a acestui spatiu”.
Redam discursul europarlamentarului Rares Bogdan (vezi video):
„Primirea Romaniei in spatiul Schengen nu este un moft. Constat cu tristete ca aproape singura legatura a
Romaniei cu spatiul Schengen este ca furnizeaza muncitori sezonieri. Ei nu beneficiaza de standardul de
sanatate si siguranta din statul-membru unde muncesc, dar asta vom dezbate imediat.
Este inadmisibila blocarea intrarii Romaniei in spatiul Schengen, desi indeplineste criteriile tehnice de
aderare inca din 2011. Totusi, este tinuta la usa, desi este un furnizor de euro-optimism. Dezbatem azi
despre un spatiu Schengen functional, dar refuzam sa il consolidam. Si asta deoarece state ca Olanda, in
frunte cu premierul ei, se opun nejustificat, de ani de zile, intrarii Romaniei in spatiul Schengen. Apropo: il
invit pe domnul Mark Rutte sa verifice portul Rotterdam pe traficul de tigari si evaziunea fiscala.
Romania are un presedinte si un guvern EPP (n.r. afiliate Partidului Popular European – EPP), pro-europene,
sustinatoare in forta ale statului de drept. Ma intreb: de ce sunt pedepsiti in continuare romanii, desi sunt cei mai
pro-europeni din Uniunea Europeana?”

* Cititi aici proiectul de rezolutie

* Cititi aici amendamentele propuse
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