
\&quot;Anul acesta, in Germania, e an electoral \&quot;
Secretarul de stat din Ministerul de Interne din Germania, Christoph Bergner, a declarat, ieri, la Sibiu, ca
guvernul pe care-l reprezinta asteapta raportul final MCV inainte de a lua o decizie privind aderarea
Romaniei la Schengen. Bergner a declarat, de asemenea, ca in acest raport trebuie constatat un progres
semnificativ. Christoph Bergner este secretar de stat in Ministerul de Interne al Republicii Federale
Germania si insarcinat pentru probleme ale emigrantilor si minoritatilor nationale din partea Guvernului
Federal German. "Exista un respect deosebit fata de Romania si Bulgaria, fata de modul in care si-au
indeplinit obligatiile referitoare la asigurarea granitelor, dar mai sunt lucruri care trebuie indeplinite.
Exista Raportul MCV care se ocupa de combaterea coruptiei in ambele tari. Aici trebuie constatat un
progres semnificativ inainte de a ne putea da acordul cu privire la aderarea in spatiul Schengen. Atat in
opinia Guvernului Federal, cat si in opinia noastra, vom decide sa fim de acord, la un moment din viitor,
cu privire la includerea Romaniei in Spatiul Schengen ", a declarat Christoph Bergner, in conferinta de
presa de la Sibiu, unde a participat la Comisia Mixta guvernamentala romano-germana pentru problemele
etnicilor germani din Romania. 
  
  
  
  Germania isi va reconsidera pozitia dupa anul electoral
  
  
  
  Potrivit secretarului de stat Christoph Bergner, "aceasta reticenta de moment a Germaniei nu trebuie sa
fie considerata ca un afront la adresa Romaniei ". "Anul acesta este un an electoral, iar Guvernul Federal
si autoritatile din Germania au preferat sa astepte sa treaca acest an electoral pentru a-si putea apoi
reconsidera pozitia ", a explicat reprezentantul Ministerului de Interne pozitia tarii sale. Pe de alta parte,
intrebat daca pozitia Germaniei ar fi fost diferita, in cazul in care 2013 nu ar fi fost an electoral in
Germania, Christoph Bergner a negat. "Cred ca decizia nu ar fi fost diferita. Noi ne-am fi pastrat pozitia,
chiar daca nu am fi fost intr-un an electoral. Noi asteptam decizia din raportul final MCV si, in functie de
acesta vom lua o decizie. Din cel anterior rezulta ca mai exista necesitatea de actiune si de a imbunatati
starea de lucruri actuala, drept pentru care asteptam sa vedem cum se prezinta urmatorul raport ", a
precizat oficialul german. 
  
  
  
  Oficial roman: "Romania este vinovatul de serviciu "
  
  
  
  Secretarul de stat al MAI, George Ciamba a spus ca nu crede ca Romania ar mai avea vreun punct de
indeplinit pentru a adera la Spatiul Schengen. "Nu cred ca Romania are ceva de facut la momentul actual.
Este un lucru care a fost evident si a fost confirmat atat de Comisie, cat si de Consiliu, atat de presedintele
Barosso, cat si de presedintele Rompuy. Au spus acest lucru in nenumarate randuri. Nu credem ca mai
sunt alte criterii care se mai pot adauga procesului. Partea care este descrisa in tratat este indeplinita. Se
vede in rapoartele de evaluare. in plus, cred ca Romania a demonstrat ca intrarea in Schengen a constituit
unul din testele de maturitate din punctul de vedere al implementarii masurilor cerute si cred ca ati vazut
ca este evident pentru toti ", a spus secretarul de stat. intrebat daca exista o legatura intre declaratiile
oficialilor germani si Raportul MCV, Ciamba a spus ca "Romania continua sa devina vinovatul de
serviciu ", cum s-a intamplat si in cazul scandalului cu carnea de cal. "Romania continua sa devina
vinovat de serviciu si cred ca in scandalul cu carnea de cal a demonstrat ca daca ni se spune clar ce se
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asteapta de la noi, putem sa aratam intotdeauna ca nu suntem vinovati. Cand e vorba de criterii care sunt
de natura ezoterica e mult mai complicat, insa, sa ai posibilitatea de a reactiona si de a demonta un
anumit tip de acuzatii care nu pot fi demontate si din cauza faptului ca sunt pur si simplu supozitii, nu
reprezinta fapte ", a afirmat George Ciamba. 
  
  
  
  Iohannis este increzator 
  
  
  
  Primarul Sibiului, presedinte al Forumului Democrat al Germanilor din Romania, si-a exprimat
preocuparea fata de declaratiile din ultima vreme in ceea ce priveste intrarea Romaniei in Schengen,
pentru ca, spune el, "nu ajuta nicio parte, nici cealalta ". Iohannis nu considera un esec faptul ca Romania
nu intra in Schengen acum, ci este de parere ca "lucrurile bune au nevoie de timp mai mult " si a
comparat aceste discutii cu cele care au avut loc in 2007, cand Romania a intrat in Uniunea Europeana.
"Suntem convinsi ca se va trece foarte repede mai departe si speranta noastra este ca se va trece mai
departe acceptand Romania in Schengen. Faptul ca in Germania politicienii se afla in campanie electorala
este un factor de care trebuie sa tinem cont si sunt convins ca se vor gasi la Consiliul JAI de joi cai de
comunicare suficient de bune pentru a merge mai departe si pentru a gasi mai departe solutii bune in
sensul aderarii. Nu as clasa acest lucru ca un esec. Este pacat ca putem sa parcurgem aceste chestiuni mai
repede. Dar cateodata lucrurile mai bune au nevoie de timp mai mult ", a declarat Klaus Iohannis.

Cuvinte cheie: romania  forum  bulgaria  sibiul  germania  uniunea europeana  klaus  ion  lulu  cazul
ministerul  consiliul  primarul sibiului  granit  prima  uta  tes  vinovati  campanie electorala  klaus
iohannis  fir  spatiul schengen  ref  gem
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