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Precizări ale Ministrului Afacerilor Externe, Titus Corlăţean, cu privire la poziţia României referitoare
la procedurile juridice în curs la Tribunalul Uniunii Europene pe marginea Iniţiativelor cetăţenesti
“Minority SafePack”
Tip:  Precizări
Data:  05.07.2014

Cele două iniţiative cetăţeneşti privind minorităţile etnice/lingvistice în Uniunea Europeană şi statutul acestora au fost
respinse anterior de către Comisia Europeană. Această respingere a ţinut cont de prevederile Tratatului Uniunii
Europene cu privire la competenţele naţionale ale statelor membre.

Decizia de respingere a celor două Inițiative cetăţeneşti a fost contestată la Tribunalul Uniunii Europene de către
semnatarii lor.

Decizia procedurală a statului român de a interveni în aceste cauze la Tribunalul UE vizează prevenirea extinderii pe
cale jurisprudenţială a competenţelor UE în domenii care ţin de suveranitatea statelor membre, precum domeniul
protecţiei drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale.

România susţine poziţia principial corectă a Comisiei Europene, potrivit căreia, în acest domeniu, Uniunea
Europeană nu are competenţe atribuite în baza dispoziţiilor tratatelor fundamentale.

România a trimis cerere de intervenție în ambele cauze, iar într-una dintre ele a participat şi la faza scrisă prin
transmiterea observațiilor.

Desigur, în această procedură juridică se confruntă două puncte de vedre contradictorii, unul al Uniunii Europene, pe
care România îl consideră corect şi îl susţine, iar, pe de altă parte, se află Ungaria – parte intervenientă în proces,
care doreşte să îşi atingă, prin intermediul Uniunii Europene, dezideratul de a deveni un tutore transnaţional al
minorităţilor etnice maghiare din state membre ale UE.

Poziţia exprimată de România prin intermediul MAE reprezintă o poziţie consecventă a statului nostru, o chestiune de
stat şi nu o problemă sau un orgoliu de ordin personal. Din această perspectivă, apreciez, în calitate de ministru de
externe, că exprimarea poziţiei statului român nu poate fi supusă nici negocierii, şi nici compromisului politic.

Totodată, menţionez că pe acest subiect România a manifestat o poziţie constantă şi fundamentată pe principiile
constitutive ale Tratatelor UE.

În concluzie, subliniez că această dezbatere nu poate fi tratată într-o cheie de politică internă, ci este o problemă de
stat, care impune o abordare consecventă şi fermă de pe poziţia promovării interesului naţional şi a principiilor
fundamentale ale Uniunii Europene.
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