
Polonia ameninta cu blocarea Constitutiei Europene
De pe aceasta pozitie a abordat ieri, in ajunul Consiliului de la Bruxelles, presedintele polonez
Aleksander Kwasniewski convorbirile cu cancelarul german Gerhard Schroder. Avem tot dreptul sa
luptam pentru echilibu in UE. Daca nu va fi nici un compromis la Bruxelles nu vom putea spune Da, a
insistat Kwasniewski, care a refuzat totusi sa precizeze daca va prezenta la Bruxelles o pozitie inflexibila
pentru Tratatul de la Nisa, care acorda Poloniei 27 de voturi in Consiliul European, cu doua mai putine
decat Germaniei si Frantei. Ministrul german de Externe, Joschka Fischer, a amenintat cu o Europa cu
mai multe viteze daca summit-ul asupra Constitutiei va esua, fara a exclude totusi prelungirea tratativelor
anul viitor, in timpul Presedintiei irlandeze. Prelungirea tratativelor asupra punctelor in litigiu este o
pozitie sustinuta neoficial de Berlin. Insa premierul luxemburghez, Jean-Claude Juncker, liderul celei mai
mici tari din UE care s-a raliat pozitiei celor mari, a respins propunerea britanica, sustinuta de Polonia, ca
punctele litigioase, peste 100 la numar, sa fie lasate pe seama negocierilor ulterioare. Un compromis
acceptat ar fi adoptarea acum a unor masuri care ar urma sa intre in vigoare mai tarziu, spune veteranul
sefilor de guvern din UE. Hotaratoare pentru pregatirea summit-ului se anunta intalnirea din aceasta
dimineata a celor trei mari, Chirac, Blair si Schroder. Polonia se bazeaza pe concesia obtinuta in ultima
ora a Summit-ului de la Copenhaga, cand premierul Leszek Miller a semnat Tratatul de aderare in
schimbul unei compensatii financiare bilaterale de la Germania. Acum se pare ca, in lipsa lui Miller,
spitalizat in urma unui accident de avion, negociatorul va fi presedintele. Premierul italian Silvio
Berlusconi, care in ultimele zile s-a alaturat tarilor mari indemnandu-i pe rebelii Polonia si Spania la
flexibilitate, a anuntat un plan-surpriza pentru depasirea impasului, plan despre care a refuzat sa ofere
detalii pana maine. ?Am in buzunarul meu formula care cred ca va da Spaniei si Poloniei recunoasterea
statutului lor de tari mari, a spus presedintele in exercitiu al Consiliului de ministri al UE.
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