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Martin Schulz il critica pe Ponta in cazul Elmar
Brok
Presedintele Parlamentului European, socialistul Martin Schulz, s-a aratat
deranjat de declaratiile premierului Victor Ponta la adresa europarlamentarul
Elmar Brok, informeaza Cotidianul.ro.
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"Am auzit ca domnul Brok a fost atacat intr-un discurs de premierul roman. Media a informat ca sa facut o paralela intre ceea ce a spus domnul Brok despre imigratie si declaratii ale nazistilor.
Este o chestiune pe care o voi clarifica cu domnul Ponta, dar trebuie sa subliniez ca aceste
comparatii cu nazistii sunt total inacceptabile. In plus, domnul Brok este in mod clar un om de o
mare integritate", a declarat Schulz.
"Nu pot sa fiu de acord cu astfel de declaratii facute de un premier al unei tari europene", a mai
spus Schulz.
Europarlamentarul PSD Victor Bostinaru a incercat sa aiba o interventie in acest sens, dar a fost
intrerupt imediat de Martin Schulz, care i-a spus ca a citit despre acest subiect si ca va avea o
discutie atat cu premierul Victor Ponta, cat si cu europarlamentarul PPE Elmar Brok.
Premierul Victor Ponta declara despre europarlamentarul german Elmar Brok ca este "demagog,
iresponsabil si populist", care are o gandire "nazista".
"Avem politicieni demagogi, iresponsabili, populisti, cum e domnul Brok, care au intervenit dese
ori si in Romania si erau foarte bine mediatizati de presa basista, ca niste extraordinari
europarlamentari. Dar, cu aceasta ocazie, am aflat ce gandesc despre romani: ca trebuie sa ne

amprenteze, ca trebuie sa fim toti eventual tinuti in spatele unor garduri electrificate. Astia sunt
prietenii lui Macovei. Ce va mira? De fapt, si gandesc la fel. O gandire nazista. Si doamna
Macovei are o gandire fascista, nazista. Si domnul Brok la fel. Cine se aseamana, se aduna", a
spus Ponta.
Declaratia lui Ponta a fost facuta dupa ce presedintele Comisiei pentru Afaceri Externe a
Parlamentului European, Elmar Brok (CDU), a declarat, recent, ca imigrantii care vin in Germania
doar pentru ajutoare ar trebui amprentati.
"Imigantii care vin in Germania doar pentru Hartz IV (ajutor de somaj), alocatia pentru copii si
asigurarea de sanatate trebuie trimisi rapid inapoi in tarile lor de origine. Pentru a preveni intrarile
multiple, ar trebui sa ne gandim la luarea de amprente", a spus Brok, citat de ziarul Bild.
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