Răspunsuri Mihaela Nestor-Penoy, Eurocandidat Plus-USR.

1. Credeţi că Uniunea Europeană ar trebui să evolueze spre?:
-a) federalizare
-b) consolidarea suveranităţii statelor membre
b. Sunt o persoana interesata de unitate si diversitate europeana si realista in acelasi timp. Nu cred
prin urmare intr-un concept de Statele Unite ale Europei. Cred deci in suveranitatea statelor membre si
in viitorul lor, prosper, pacifist si european. Conform Constitutiei Romaniei, articolul 2(1)”Suveranitatea
nationala apartine poporului roman”.
2. Credeţi că România este tratată în Uniunea Europeană în mod egal cu celelalte state membre?
-a) da
-b) nu, pentru că este tratată mai rau
-c) nu, pentru că este tratată mai bine
-d) uneori da, alteori nu
Daţi 3 exemple în sprijinul opiniei dvs.
a.Da. Desi multi afirma ca exista o Europa cu mai multe viteze, Romania este si trebuie sa fie
considerata egala cu celelalte state membre.
3. Aţi vota în Parlamentul European măsuri sancţionatorii sau de altă natură îndreptate împotriva
României?:
-a) da
-b) da, dar numai în cazuri foarte temeinic justificate
-c) nu, niciodată

b. Da, dar numai in cazuri foarte temeinic justificate. Daca un partid ca PSD sau altul cere fonduri
Europei pentru a le fura si a le cheltui in interesele lor si nu al TUTUROR romanilor, Europa trebuie sa fie
informata si liderii de la guvernare sanctionati drastic. Daca un partid de guvernare submineaza Statul
de Drept si functionarea democratica a Europei, atunci Europa are datoria sa intervina.
4. Când veţi vota în Parlamentul European, veţi ţine cont de:
-a) indicaţiile grupului parlamentar european din care faceţi parte
-b) propria convingere
-c) alte criterii (vă rugăm să le indicaţi)….
a si b In primul rand din convingere si crezul meu puternic in idealul european. Totodata, voi tine cont de
grupul parlamentar european din care voi avea onoarea sa fac parte. Uniunea face forta, este chiar
deviza UE.
5. Credeţi că Brexitul este:
-a) o mare greşeală
-b) o victorie a democraţiei
-c) un avertisment pentru Uniunea Europeană
-d) altceva (vă rugăm să indicaţi ce)….
d. Brexitul este o mare greseala care a pornit dintr-o rivalitate de la Eton intre PM David Cameron si
primarul Boris Johnson si care va afecta relatiile comerciale din Europa si nu numai. Barack Obama a
rugat si el UK sa ramana in UE dar se pare ca nimeni nu l-a auzit la Londra. Poporul englez a votat
alimentat de ignoranta si ura ( campania facuta de MPul Nigel Farage prin Parlamentul European) la
referendum si acum sunt in stand-by pana la sfarsitul lui 2019. Pentru a ajunge la o decizie, Europa le-a
mai dat timp. Cand au realizat multi dintre cetatenii UK ca vor pierde roamingul gratuit si alte avantaje
de a fi IN si CU Europa, au inceput sa regrete.
6. Consideraţi că absorbţia fondurilor europene este îngreunată, /în principal/, de:
-a) birocraţia europeană
-b) birocraţia naţională
-c) alte cauze (vă rugăm să le indicaţi)….
b. si c. Birocratia nationala si dorinta de a “fenta” Europa a politicienilor de la actuala guvernare din
Romania.
7. Credeţi că actualul concept al „drepturilor omului” ar trebui revizuit, în raport de noile realităţi privind
terorismul, corupția şi migraţia?

-a) da
-b) nu
In cazul în care răspunsul este „da”, vă rugăm să indicaţi cel puţin 3 direcţii de revizuire
Nu. Exista “Carta fundamentala a Drepturilor Omului”. Cetatenii europeni trebuie sa isi cunoasca
drepturile fundamentale si in acelasi timp sa fie constienti ca au si datorii. De exemplu in Belgia ei au si
dreptul dar si datoria de a merge la vot. Articolul 53 din Carta privind „Nivelul de protecție” afirma ca :
„Nici una dintre dispozițiile prezentei carte nu poate fi interpretată ca restrângând sau aducând atingere
drepturilor omului și libertăților fundamentale recunoscute, în domeniile de aplicare corespunzătoare,
de dreptul Uniunii și dreptul internațional, precum și de convențiile internaționale la care Uniunea sau
toate statele membre sunt părți, și în special Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și
a libertăților fundamentale, precum și prin constituțiile statelor membre”.
8. Recent, a fost votat în Parlamentul European proiectul Directivei privind drepturile de autor
(Copyright Directive). Consideraţi că acest vot favorabil proiectului este:
-a) un succes al preşedinţiei rotative a României la Consiliul Uniunii Europene
-b) o realizare deosebită a ministrului român al culturii
-c) o mare eroare care va afecta grav libertatea internetului
-d) o necesară măsură de protecţie a drepturilor de autor
-e) altceva (vă rugăm să indicaţi ce)….
e. Este un dosar foarte tehnic despre care inca nu pot sa ma pronunt.

Cu stima,
Mihaela Nestor-Penoy

