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In zilele de 26-27 februarie 2001 s-au desfăşurat la Bruxelles lucrările celei
de-a 11-a reuniuni a Comitetului Parlamentar Mixt, sub preşedinţia doamnei Astrid
THORS (Parlamentul European) şi a domnului Liviu MAIOR (Parlamentul
României).

Membrii Comitetului Parlamentar Mixt au discutat următoarele probleme:

• relaţiile dintre România şi Uniunea Europeană;
• situaţia politică, economică şi socială din România şi stadiul pregătirilor

pentru aderare;
• dezvoltări în cadrul Uniunii Europene, în special în contextul deciziilor

adoptate la summit-ul de la Nisa şi a procesului post-Nisa.

Comitetul Parlamentar Mixt Uniunea Europeană - România:

1. ia notă de concluziile Consiliului European de la Nisa care s-a desfăşurat
în perioada 7-11 decembrie 2000;

2. ia notă de evaluările cuprinse în Raportul Comisiei Europene privind
România şi progresele înregistrate în domeniul aderării, raport publicat în
data de 8 noiembrie 2000.

• In ceea ce priveşte relaţiile Uniunea Europeană - România:

3. ia notă de corecta implementare a Acordului European şi de buna
funcţionare a diferitelor instituţii comune;

4. îşi exprimă satisfacţia cu privire la Strategia de extindere ratificată de
Consiliul European de la Nisa, care introduce un itinerariu de aderare
(road map), cuprinzând o planificare a negocierilor pentru anii 2001 şi
2002;

5. regretă faptul că decizia luată la summitul Uniunii Europene de la Nisa,
cu privire la numărul de voturi din Consiliul Uniunii Europene şi la
numărul de locuri din Parlamentul European după lărgire, s-a luat fără
consultarea preliminară a statelor candidate implicate, şi cheamă statele
membre ale Uniunii să asigure includerea ţărilor candidate în discuţiile
post-Nisa, în special când ţările implicate sunt direct afectate.

• In ceea ce priveşte situaţia politică, economică şi socială din România şi
progresele înregistrate în procesul pregătirii pentru aderare:



6. recunoaşte angajamentul noului Guvern al României de a continua cu
hotărâre reformele necesare în vederea atingerii scopului strategic al ţării,
care este integrarea în Uniunea Europeană şi în structurile euro-atlantice;

7. consideră ca fiind de maximă importanţă promovarea dezvoltării
economice a României, în special prin realizarea stabilităţii
macroeconomice, reducerea inflaţiei, accelerarea privatizării şi a
restructurării sectorului industrial; în acest sens, salută angajamentul
noului Guvern de a trece la implementarea Strategiei economice pe
termen mediu adoptată de fostul guvern în acord cu toate forţele politice
şi cu principalii reprezentanţi ai societaţii civile; cheamă autorităţile
române să treacă la implementarea în timp util a acestui cadru, într-o
manieră compatibilă cu aquis-ul comunitar;

8. încurajează cu hotărâre autorităţile române să continue procesul de
restructurare a monopolurilor de stat şi a întreprinderilor de stat, deoarece
această restructurare ar determina o scădere a arieratelor în economie,
reducerea presiunilor inflaţioniste, creşterea eficienţei economice şi
sporirea atât de necesară a aportului de capital străin prin investiţii
directe; subliniază necesitatea minimizării costurilor sociale ale
transformărilor economice prin tratarea nevoilor segmentelor vulnerabile
ale societăţii;

9. salută semnarea de către Comisia Europeană a acordurilor cu România
privind finanţarea multi-anuală şi anuală (SAPARD) şi îşi exprimă
speranţa că structurile necesare ale Agenţiilor SAPARD vor fi instalate
cu maximă rapiditate, astfel încât primele plăţi să poată fi efectuate cât
mai curând posibil;

10. salută faptul că noul Guvern este angajat în mod serios pe calea
continuării pregătirilor pentru aderare şi a consolidării structurilor
guvernamentale necesare; recomandă guvernului să întreprindă toate
măsurile necesare asigurării stabilităţii legislative şi a funcţionării
eficiente a sistemului judiciar şi, în acelaşi timp, să limiteze utilizarea
ordonanţelor ca mijloc legislativ, să acţioneze în vederea unei mai bune
coordonări între Parlament şi Guvern în chestiunile legislative, să asigure
resursele adecvate la nivel local în condiţiile procesului de
descentralizare şi să întărirească capacitatea administrativă;

11. încurajează, în acest sens, Guvernul României să demonstreze eficienţă
în promovarea unei bune guvernări, în special în ceea ce priveşte lupta
împotriva corupţiei; o atenţie deosebită va trebui să fie acordată măsurilor
menite să protejeze fondurile Uniunii Europene împotriva fraudelor;

12. ia notă de faptul că reforma judiciară reprezintă un pas înainte, dar
consideră că este necesar să se acţioneze în continuare în sensul



consolidării independenţei instanţelor judecătoreşti şi a judecătorilor,
precum şi pentru continuarea reformelor în ceea ce priveşte procedurile
civile şi penale;

13. cheamă Senatul României la abolirea articolului 200 al Codului Penal
pentru a pune capăt aceastei prevederi discriminatorii;

14. ia notă de modificarea regulamentelor celor două Camere ale Parlamentul
României (Senat şi Camera Deputaţilor) vizând accelerarea procesului
legislativ şi speră că acest fapt va conduce la o îmbunătăţire
semnificativă în procesul de transpunere a legislaţiei Uniunii Europene în
legislaţia română;

15. ia notă cu satisfacţie de faptul că Parlamentul României a adoptat noua
lege privind administraţia locală, bazată pe principiul descentralizării şi a
subsidiarităţii, care include prevederea că autorităţile locale trebuie să
asigure o serie de servicii în limbile minorităţilor, în acele regiuni în care
acestea reprezintă mai mult de 20% din numărul populaţiei;

16. ia notă de faptul că a fost adoptat Cadrul strategic de îmbunătăţire a
situaţiei romilor şi cheamă Guvernul român să accelereze adoptarea unei
ample strategii în problema minorităţii romilor în scopul îmbunătăţirii
situaţiei acestora prin facilitarea integrării lor în procesul economic, în
activităţile sociale, în instituţiile educaţionale şi în sistemul medical;
cheamă Comisia Europeană să asigure asistenţa necesară prin intermediul
programelor comunitare şi să intensifice cooperarea cu Consiliul Europei;
ia act de decretul de urgenţă privind interzicerea discriminării şi cheamă
Parlamentul să asigure adoptarea şi implementarea acestuia;

17. susţine eforturile de continuare a reformei în domeniul protecţiei
copilului în acord cu Strategia naţională prin concentrarea asupra
prevenirii abandonului, reintegrarea copiilor în familiile naturale sau în
familii care să le asigure îngrijirea, precum şi prin închiderea instituţiilor
vechi şi mari;

18. cheamă Guvernul României să asigure alinierea legislaţiei şi practicii în
materie de adopţii cu prevederile Convenţiei de la Haga şi ale Convenţiei
Naţiunilor Unite pentru drepturile copilului şi să instaureze un moratoriu
privind adopţiile internaţionale până când practica în domeniu va fi
aliniată în acest sens;

19. luând în consideraţie gravele accidente ecologice produse în România în
ultimii ani, subliniază necesitatea stringentă a consolidării capacităţii
instituţiilor române de la nivel naţional şi local în vederea prevenirii



poluării industriale, a deşeurilor urbane şi a celor menajere; transpunerea,
în acest domeniu, a legislaţiei europene trebuie să constituie o prioritate;

20. având în vedere stadiul redus de aproximare a legislaţiei în materie de
mediu, consideră necesar să se acţioneze în sensul intensificării activităţii
legislative menite să conducă la adoptarea aquis-ului comunitar şi
implementarea acestuia, în paralel cu asigurarea resurselor financiare şi
umane adecvate;

21. invită autorităţile române să ia măsurile adecvate pentru a asigura cea
mai bună informare a populaţiei cu privire la evoluţia procesului de
aderare;

22. recunoaşte acordul politic referitor la problema vizelor încheiat de
Consiliul miniştrilor de justiţie şi afaceri interne la 1 decembrie 2000,
care reprezintă un real pas înainte pentru România; regretă, totuşi, faptul
că acest acord nu reflectă propunerea iniţială a Comisiei Europene,
susţinută de Parlamentul European, de a se ridica neîntârziat restricţiile
legate de vize; în condiţiile deciziei adoptate, încurajează autorităţile din
România să adopte măsurile necesare, în special în ceea ce priveşte
reducerea imigraţiei ilegale şi facilitarea repatrierii rezidenţilor ilegali,
astfel încât la o revizuire a procesului din iunie 2001, care va constitui
baza pentru decizia Consiliului, să se ajungă la o concluzie pozitivă.

••••   In ceea ce priveşte evoluţiile în cadrul UE

23. invită statele membre să iniţieze, în cadrul viitorului summit de la
Stockholm, o analiză a modului în care lărgirea ar putea contribui la
creşterea competitivităţii Europei şi la înlăturarea şomajului;

24. salută proclamarea Cartei europene a drepturilor fundamentale şi ia notă
de propunerea Parlamentului European de a o integra într-un nou tratat;
ia notă de faptul că, în absenţa acordului între statele membre, statutul
Cartei drepturilor fundamentale urmează să constituie în continuare
subiect de discuţie şi, în acest context, se va afla pe agenda următoarei
Conferinţe Interguvernamentale programate pentru anul 2004.
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