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Kristian Vigenin, copreședintele Euronest: „Sau făcut progrese în Baku“
Baku, capitala Azerbaidjanului, a găzduit între 2 și 4 aprilie a doua sesiune plenară
Euronest - forum ce reunește deputaţi europeni și parlamentari din țările de la estul
UE. Eurodeputatul bulgar Kristian Vigenin (Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor
și Democraților din Parlamentul European), copreședintele Adunării, ne-a vorbit întrun interviu despre rezultatele sesiunii, conflictul din Nagorno-Karabah și situația
drepturilor omului în Caucaz.
Care sunt rezultatele reuniunii Euronest?
Reuniunea a avut succes, nu numai pentru că am aprobat patru rapoarte privind drepturile
omului, energia, comerțul și afacerile sociale. Am învățat din sesiunea de anul trecut, când
nu s-a ajuns la nici un acord. De data aceasta am reușit să creăm un mediu în care să poată
fi luate decizii și să se poată face compromisuri. Am aprobat și un regulament care să ne
amelioreze activitatea și am adoptat un apel la autoritățile ucrainene să acorde tratamentul
medical necesar Iuliei Timoșenko.
Azerbaidjanul găzduiește anul acesta și concursul de muzică Eurovision. În același
timp, este criticat pentru situația drepturilor omului. Ce părere aveți?
Situația drepturilor omului nu este perfectă în țară. Trebuie să fie ameliorată, autoritățile
înțeleg acest lucru și lucrează în acest sens. Îmi doresc să văd mai multă angajare. Sper
că raportul pe care l-am adoptat privind consolidarea democrației, a drepturilor omului și a
libertății presei să facă lucrurile să evolueze, nu numai în Azerbaidjan, ci în toate statele
partenere și în UE.
În cadrul conferinței de presă de la sfârșitul reuniunilor a fost dezbătut conflictul din
Nagorno-Karabah. Poate ajuta Euronest la rezolvarea acestei probleme?
Euronest nu este organul care trebuie să rezolve conflictul. Pentru aceasta există Grupul de
la Minsk, un format recunoscut la nivel internațional. Dar Euronest construiește un mediu în
care pot fi create mai multă încredere și oportunități de dialog între Armenia și Azerbaidjan.
În cadrul Adunării, partenerii noștri din cele două țări trebuie să comunice și să lucreze
împreună. Pentru următoarea sesiune plenară a Adunării, care se va derula la Bruxelles în
2013, redactăm un raport privind provocările din domeniul securității în țările vecine de la
est și chestiunea Nagorno-Karabah nu poate fi evitată. Conflictul reprezintă o rană deschisă
în Caucazul de Sud, iar găsirea unei soluții nu este o sarcină ușoară. Dar când se vrea,
se poate.
Adunarea a decis să extindă mandatul grupului de lucru Belarus pentru sprijinirea
democrației în țară. Vă așteptați să se facă progrese curând?
Grupul de lucru trebuie să își continue activitatea. Acesta ascultă reprezentanții opoziției
și încearcă să stabilească legături cu guvernul. Sper că alegerile următoare vor aduce
speranța că vom putea curând invita parlamentari din Belarus în Adunarea noastră.
Euronest nu este complet fără Belarus, dar bielorușii nu ni se pot alătura decât dacă alegerile
respectă, măcar și în parte, standardele internaționale pentru alegeri libere și corecte.
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