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La dezbaterile de la Izvoru Mureşului a fost present marți, 13 august, şi europarlamentarul PMP
Eugen Tomac, care i-a invitat pe românii din afara graniţelor să îi fie parteneri, pentru a putea
monitoriza situaţia în care se află şi a cere respectarea drepturilor lor, transmite Romanian
Global News.

"În calitate de deputat în Parlamentul European fac parte din subcomisia pentru drepturile
omului, o comisie extrem de influentă şi importantă la nivel european şi îmi doresc să fiu
partenerul lor tocmai că prin intermediul acestui instrument voi putea monitoriza situaţia
drepturilor minorităţii româneşti din statele aflate în imediata vecinătate şi, de asemenea, voi
cere guvernelor, fie că ne referim la cel de la Belgrad, Chişinău, Kiev şi nu numai, să acorde
suportul necesar tuturor celor care doresc să-şi păstreze identitatea românească. Cred că UE
are suficiente instrumente pentru a pune presiunea necesară cu atât mai mult cu cât limba
română este una dintre limbile oficiale ale UE, deci oricine tratează cu dispreţ identitatea
românească şi accesul la limba română în statele pe teritoriul cărora locuiesc cetăţeni români,
până la urmă aduc un afront direct şi UE, pentru că nu respectă angajamentele pe care şi le
asumă în relaţia cu UE", a spus Eugen Tomac.

Europarlamentarul a precizat că va face parte şi din comisia pentru muncă şi va putea interveni
direct pe lângă guvernele statelor unde locuiesc cetăţeni români care muncesc în UE, atunci
când se confruntă cu probleme sociale, sau ce ţin de muncă.

Eurodeputatul i-a asiguratpe liderii românilor din statele vecine reuniți la Universitatea de Vară
de la Izvoru Mureșului, că, în calitate de deputat în Parlamentul European, va monitoriza mult
mai aplicat situația comunităților românești din vecinătatea imediată și din Uniunea Europeană,
pe care o va supune dezbaterii în subcomisia pentru Drepturile Omului din care fac parte.

„Uniunea Europeană oferă sprijin consistent R. Moldova, Serbiei, Ucrainei și tuturor statelor din
Balcanii de Vest. Acest suport însă ar trebui condiționat de respectarea drepturilor elementare
ale românilor care locuiesc în aceste state", a afirmat Eugen Tomac.

1/2

Europarlamentarul Eugen Tomac la Izvoru Mureşului: “Statul român a abandonat din păcate, în ultimii ani,
Scris de Izvoru Mureșului, România / Romanian Global News
Miercuri, 14 August 2019

Despre situaţia românilor din jurul graniţelor, europarlamentarul PMP a spus că este una
complicată, susţinând că statul român "a abandonat" în ultimii ani comunităţile istorice, care
sunt extrem de importante în relaţia cu statele pe teritoriul cărora locuiesc.

"E o situaţie extrem de complicată, chiar pot spune, fără să am o aluzie politică critică la adresa
Guvernului, statul român a abandonat din păcate, în ultimii ani, comunităţile româneşti, pentru
că reducerea numărului de burse, o abordare destul de timidă în relaţia cu statele respective,
deşi avem acorduri bilaterale prin care cerem respectarea drepturilor minorităţii româneşti, sunt
oarecum trecute în plan secund şi această degradare ne va costa în timp. Pentru că noi avem
nevoie de comunităţi româneşti puternice, pentru că ele reprezintă liantul între statul român şi
statele respective şi atunci când statele pe teritoriul cărora locuiesc români simt această
această neglijenţă din partea României, la rându-i le tratează cu mai multă indiferenţă".

"România trebuie să înceteze a fi spectator în relația cu statele vecine în ceea ce privește
protejarea minorității românești. În ultimii ani, situația românilor din vecinătate s-a deteriorat
foarte mult, rezultat al atitudinii mult prea îngăduitoare, ca să nu spun indiferenței statului
român. Din punctul meu de vedere, greșim atunci când nu condiționăm sprijinul oferit vecinilor
noștri", a conchis Eugen Tomac.
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