
EBA la Sibiu: Prefer Parlamentul European celui romanesc
"Prefer atmosfera din Parlamentul European decat cea din parlamentul national", a declarat astazi Elena
Basescu la Sibiu la prezentarea raportului sau de activitate pe anul 2010. Elena Basescu a declarat ca nu
s-a decis inca ce va face peste patru ani, la finalul mandatului de europarlamentar ,insa sunt slabe sanse ca
ea sa aleaga sa candideze intr-un colegiu pentru a intra in Camera Deputatilor sau Senat. "Sunt foarte bine
informata, cunosc atmosfera din parlament", a explicat fiica presedintelui Traian Basescu.
  
  Elena Basescu a deschis un cabinet in Sibiu in octombrie 2009,a cesta fiind motivul pentru care a ales
orasul pentru a vorbi despre activitatea sa de europrlamentar. "Este greu de cuantificat activitatea unui
europarlamentar din punctul de vedere al eficientie. Un europarlamentar nu are posibilitatile unui
ministru, nu are un buget sau un program clar de guvernare", a declarat Elena Basescu.
  
  Cel mai important demers al sau in PE este considerat ajutorul acordat Republicii Moldova. "Am
sustinut parcursul european al Republicii Moldova, am facut de asemenea apel ca moldovenii sa
beneficieze de un regim al vizelor similar cu ce este in Balcanii de Vest", a amai spus europarlamentarul.
  
  In raportul de activitate mai apar interventii privind accesul tinerilor pe piata muncii, ridicarea
restrictiilor din unele tari UE pentru lucratorii din Romania si Bulgaria si interventii privind neceseitatea
unui program european pentru integrarea culturala a cetatenilor de etnie rroma.
  
  La conferinta de presa a participat si Regele Cioaba, acesta laudand-o pe Elena Basescu pentru sprijinul
acordat etniei rrome. "Am apreciat deosebit de mult ca ati purtat in cadrul unei sedinte un tricou pe care
scria jos discriminarea. SUntem alaturi de dumneavoastra", a punctat Cioaba. 
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