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SINTEZA
lucrărilor Comisiei pentru politică externă

din săptămâna 31 mai – 2 iunie 2005

La lucrările comisiei din săptamâna 31 mai – 2 iunie s-au abordat probleme
privind:

Analiza stadiului ratificării Tratatului de Aderare a României la UE în
statele membre – modalităţi de acţiune pentru promovarea unitară a
obiectivelor României

Efecte ale respingerii Constituţiei Europene de către Franţa

România şi Bulgaria au semnat Tratatul de Aderare la UE, dar mai au de
realizat o serie de reforme ;  integrarea acestor state trebuie să fie aprobată de
Parlamentele tuturor celor 25 de state membre ale UE - un demers care devine
mai complicat după respingerea Constituţiei europene de către Franţa, la
referendumul de duminică.

Membrii Comisiei au convenit că respingerea Constituţiei europene de
către Franţa înseamnă o monitorizare şi mai atentă pentru România şi Bulgaria
în ceea ce priveşte eforturile acestora de integrare în Uniunea Europeană,
prevăzută să aibă loc în 2007.

Atmosfera politică europeană, devenită mult mai complicată după
referendumul din Franţa, ar putea presupune însă riscul unei amânări a aderării
României şi Bulgariei, dacă cele două state nu reuşesc să-şi pună în aplicare
reformele necesare.
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Astfel, pentru atingerea obiectivelor României privind integrarea sa în
Uniunea Europeană, s-a propus crearea unui grup de lobby format din liderii
de grup ai tuturor partidelor politice parlamentare  care să susţină demersurile
României privind ratificarea Tratatului de Aderare în parlamentele Statelor
Membre.

In data de 31.05.2005 la lucrările şedinţei  au fost prezenţi 20 deputaţi,
absent motivat fiind domnul deputat: Fotopulos Sotiris (Minorităţi).

In data de 1.06.2005 la lucrările şedinţei au fost prezenţi 19 deputaţi,
absenţi motivat fiind domnii deputati: Fotopulos Sotiris (Minorităţi), Adrian
Severin (PSD) – deplasare.

In data de 2.06.2005 la lucrările şedinţei au fost prezenţi 18 deputaţi,
absenţi motivat fiind domnii deputaţi: Fotopulos Sotiris (Minorităţi), Adrian
Severin (PSD) – deplasare, Viorel Hrebenciuc (PSD) – deplasare.
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                     Ştefan Glăvan                                  Titus Corlăţean


	Camera Deputa]ilor

