Klaus Iohannis si-a schimbat pozitia fata de refugiati: Acum spune ca Romania poate gestiona usor 4.837
Joi, 24 Septembrie 2015 08:25 -

Problema refugiatilor &quot;poate fi gestionata usor de Romania&quot;, a declarat miercuri
presedintele Klaus Iohannis inaintea plecarii la Consiliul European, referindu-se la cota
obligatorie de refugiati impusa Romaniei prin votul din Consiliul JAI de ieri, de 4.837. Iohannis
si-a schimbat pozitia fata de declaratia din 7 septembrie, cand spunea ca Romania nu are
capacitatea sa integreze in societate mai mult de 1.785 de refugiati. Desi Consiliul JAI de ieri a
votat cote obligatorii pentru fiecare tara din UE, Iohannis a insistat ca &quot;pozitia Romaniei
ramane in continuare una de participare voluntara. Nu cred ca aceste cote obligatorii reprezinta
o solutie&quot;.
Iohannis a precizat ca &quot;aceasta decizie de ieri a Consiliului JAI
nu se va rediscuta azi in Consiliul European. Decizia a fost luata de Consiliul JAI, care e
competent pe aceasta chestiune, si nu are nevoie de revotare sau validare in Consiliul
European.&quot; Seful statului a mai spus ca &quot;Numarul de refugiati nu e mare, si nu
trebuie sa-i primim pe acesti refugiati in urmatoarele saptamani, cel mai probabil intr-un
an.&quot;
Presedintele a spus ca este datoria Guvernului sa
gestioneze refugiatii pe care Romania ii va primi ca urmare a deciziei luate ieri in Consiliul
Justitie si Afaceri Interne (JAI), unde tara noastra s-a impotrivit fara succes la vot cotelor
obligatorii propuse de Comisia Europeana. Alaturi de Romania au mai votat impotriva cotelor
obligatorii Ungaria, Cehia si Slovacia.
Potri
vit deciziei din Consiliul JAI, Romaniei i-au fost alocati 2.475 de refugiati, care se adauga celor
1.785 deja acceptati voluntar, ceea ce duce la un total 4.837 de refugiati. Alti 54.000 de refugiati
urmeaza sa fie distribuiti conform aceleiasi formule dupa o propunere in acest sens facuta de
Comisia Europeana si aprobata de Consiliul pentru Justitie si Afaceri Interne, ceea ce va duce
probabil la un total final pentru Romania de 6.351 de refugiati.

Transcrierea integrala a declaratiei de presa a lui Klaus Iohannis (sursa: Administratia
Prezidentiala):

Astazi ma voi referi la trei teme. Prima tema este Consiliul Extraordinar de la Bruxelles, la care
voi participa in aceasta seara. A doua tema este Consiliul JAI, justitie si afaceri interne, de
aseara. Si a treia tema este participarea mea si a delegatiei care ma insoteste la New York, la
Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite.
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Legat de prima tema, astazi voi participa, incepand de la ora 18:00, la sedinta extraordinara si
informala a Consiliului European. Presedintele Consiliului, domnul Tusk, a convocat aceasta
intalnire pentru a discuta chestiunea migratiei, chestiune de foarte mare actualitate pentru toata
lumea. Se doreste discutarea modalitatilor de prevenire. Se doreste sa se discute cum pot fi
ajutate tarile de unde vin refugiatii sau migrantii. Se doreste sa se discute ce se poate face
pentru a ajuta refugiatii din taberele din Orientul Mijlociu pentru a preveni aceasta migratie spre
Uniunea Europeana. Voi reitera, cu aceasta ocazie, pozitia Romaniei pentru mentinerea unui
raport echilibrat intre solidaritate si responsabilitate, lucru pe care l-am spus si la celelalte
intruniri ale Consiliului European.

A doua chestiune este legata de Consiliul JAI, care s-a incheiat aseara. Dupa cum cred ca toata
lumea stie, intre timp, decizia Consiliului pentru relocarea intra-Uniunea Europeana a 120.000
de refugiati a fost adoptata. Conform acestei decizii, Romania ar urma sa primeasca in jur de
2.400 de persoane. Acestea se adauga la persoanele care ar trebui sa vina in Romania in urma
participarii noastre voluntare, care a fost anuntata in cursul verii. Regretam, si eu regret, ca
aceasta decizie, in loc sa fie luata prin consens, in baza unor negocieri si discutii, s-a luat prin
vot majoritar. Eu nu cred ca impunerea cotelor obligatorii, impunerea printr-un vot majoritar,
rezolva aceasta problema. Aceasta impartire matematica nu tine cont de o serie de factori
foarte importanti.
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