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Comisarul european Ylva Johansson cere primirea Bulgariei, Croatiei si României
în spatiul Schengen
Comisarul european pentru afaceri interne Ylva Johansson a sustinut marti ca spatiul Schengen ar trebui
sa fie restabilit prin ridicarea controalelor la frontierele interne, impuse pentru a limita raspândirea
pandemiei de COVID-19, si ar trebui sa fie completat prin intrarea Bulgariei, Croatiei si României ca
membri, transmite Hina.
''Virusul este un pericol real, dar controalele la frontierele interne nu au oprit si nu vor opri virusul. Doar o actiune
coordonata ne va ajuta sa depasim aceasta criza'', a declarat Johansson în fata Parlamentului European, reunit în
sesiune plenara la Strasbourg.
''Haideti ca începutul verii, vara lui 2021, aceasta vara a libertatii, sa ne inspire pentru a restabili deplin libertatea
de miscare si a face Schengen pregatit pentru viitor astfel încât copiii nostri sa poata de asemenea lucra, studia si
calatori în întreaga Europa, oricând si oriunde doresc. Şi sa completam spatiul Schengen; este timpul ca Bulgaria,
România si Croatia sa-si ocupe locul'', a spus Ylva Johansson în cadrul unei dezbateri asupra raportului anual
privind Schengen, elaborat de eurodeputata slovena Tanja Fajon (S&D).
Raportoarea Tanja Fajon s-a referit la introducerea frecventa a controalelor la frontierele interne din spatiul
Schengen dupa 2015, în special de la începutul pandemiei de COVID-19.
''Spatiul Schengen ar trebui sa fie acum complet functional, desi în realitate este complet paralizat. El este mentinut
în viata de aparate'', a accentuat eurodeputata slovena.
Ea a adaugat ca ar trebui adoptate masuri împotriva tarilor care încalca regulile si impun în mod nejustificat
controale frontaliere.
De asemenea, Fajon s-a pronuntat pentru primirea Croatiei, Bulgariei si României în spatiul Schengen. ''Nu
acceptam o Europa care functioneaza la doua niveluri diferite'', a încheiat raportoarea PE.
În luna iunie, Comisia Europeana a cerut extinderea spatiului Schengen prin intrarea Bulgariei, Croatiei si
României, care îndeplinesc toate conditiile tehnice pentru aderarea la spatiul unic european de libera circulatie.
Spatiul Schengen este format din 26 de tari, inclusiv patru state care nu sunt în Uniunea Europeana: Islanda,
Norvegia, Elvetia si Liechtenstein. Din Schengen fac parte toate statele membre UE cu exceptia Bulgariei,
Croatiei, României, Ciprului si Irlandei.
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