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На видеоклип видях 

как един коректен нем-
ски журналист беше 
отстранен от Службите 
по сигурността в „на-
шия” общ парламен-
тарен дом в Брюксел. 
Журналистът нагледно 
ни показа как нашите 
богоизбрани европей-
ски депутати избягват 
да отговарят на зада-
дените въпроси. Не е 
тайна, че месечно те 
получават 7 399 евро. 
Допълнително евро-
пейските  ни парла-
ментаристи получават 
необлагаема с данък 
добавка за разходи от 3 
980 евро плюс 284 евро 

на заседателен ден в 
Парламента. Средно 
на месец се правят  
най-малко 12 такива, 
значи прибавяме още 3 
408 финикийски знаци. 
Дотук чисто /без данъ-
ци естествено/ е = на 
14 727 евро.  Дори и 
баба Меркел не полу-
чава толкова. Затова 
и  дУпетатите бягат от 
журналистите като дя-
вол от тамян, пречейки 
им да си свършат рабо-
тата, скривайки се зад 
своя имунитет. 
От години на всички 

е известно, че някои 
от депутатите се под-
писват рано в петък в 
списъците за присъст-

вие ѝ после духват/ 
така касират своето 
присъствие/. Когато 
немският журналист 
правеше разследването 
си, ирландската дУ-
петатка Кейти Сенет 
го заплаши със съд, 
в зависимост какво 
ще се покаже за нея...
Избяга през глава от 
него и сънародничката 
му,  представител на 
„ Зелените“- Хилтруд 
Брайер. Не е тайна, че 
там ги знаят като ЕуС-
СР ПАРЛАМА мента. 
Ала за всички е тай-

на какво гласуват и 
какво подготвят. 
Дори видях на живо 

„ генсека“ на ЕС как, 
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Това заяви зам-пред-
седателят на ЕК Франс 
Тимерманс по време 
на извънредна диску-
сия в Европарламен-
та в Брюксел на фона 
на  многохилядните 
протести срещу смек-
чаването на антико-
рупционното законо-
дателство в Румъния.  
Причина стана спешен 
указ, приет без много 
шум от правителството 
на социалдемократи-
те, който ще позво-
ли на служители на 
изборни длъжности 
и заподозрени в злоу-
потреби бизнесмени, 
да избегнат частично 
преследвания и санк-
ции. Демонстрантите 
се опасяват, че след 
одобрените от прави-
телството промени в 
наказателния кодекс и 
указа за амнистия на 
затворници, на свобо-

да ще излязат корум-
пирани политици и 
опасни
Според промените, 

обвинените в корупция 
политици ще лежат 
дори в затвора, само 
ако обаче се докаже, 
че те са ощетили дър-
жавата с повече от 40 
000 евро. 

 „Напредъкът на Ру-
мъния през последно-
то десетилетие показа 
силната воля на ру-
мънците да се превър-
нат в демократична 
нация. Румъния стигна 
до последната отсеч-
ка от дългия маратон 
за утвърждаване на 
неприкосновеността 
на върховенството на 
закона“, посочи Ти-
мерманс.

“Това, което вижда-
ме през последните 
дни е притеснително, 
продължи той. 

Новото законодател-
ство отстъпи от напре-
дъка, постигнат през 
последните десет го-
дини. Призовавам се-
гашното правителство 
да преразгледа зако-
нодателните промени. 
Новото законодател-
ство може да се отрази 
върху предоставянето 
на европейското фи-
нансиране“, каза той.
По-рано пък заваля-

ват оставки в румън-
ския кабинет. 
Министърът на пра-

восъдието на Румъния 
Флорин Йордаке пре-
дава пълномощията си 
на заместник, считано 
до 7 февруари, съобщи 
агенция Аджерпрес.
Функциите на ми-

нистъра поема Кон-
стантин Сим. По-рано 
обаче, беше съобщено, 
че Йордаке настоявал 
за нуждата от указа за 

амнистия и за поправ-
ките в наказателния 
кодекс, предизвикали 
масови протести.
Няколко  часа  по-

рано оставка подава 
министърът на тър-
говията и предпри-
емачеството Флорин 
Николае  Жяну, а  в 
сряда – генералният 
секретар на кабинета 

Даниел Шандру.
 Източник: БГНЕС 
На 3 февруари на 

площада пред сграда-
та на правителството 
в Букурещ се събират  
около 100 000 демон-
странти. Протести има 
в Сибиу, Тимишоара, 
Клуж, Галац, Яссах и 
други градове, къде-
то се наброяват около 
140 000 души. Демон-
странтите се опасяват, 
че след одобрените от 
правителството проме-
ни в наказателния ко-
декс и указа за амнис-
тия на затворници, на 
свобода ще излязат ко-
румпирани политици и 
опасни престъпници. 
Медиите отбелязват, 
че това са най-масови-
те демонстрации през 
последните 25 години. 
Премиерът  Сорин 

Гриндяну обосновава 
мерките с нуждата от 
разтоварване на пре-
пълнените затвори. 
Над 60 души са били 

задържани от поли-
цията за разпит след 
безредици, 

свързани с антипра-
вителствените проте-
сти на площада пред 
седалището на прави-
телството в Букурещ.
Съобщава се, че на 

протестите е имало 
спортни фенове, чието 
поведение се разслед-
ва.
В столицата поли-

цията използва съл-
зотворен газ, след като 
демонстранти започват 
да хвърлят по служите-
лите на реда бомбички, 
димки и камъни. Пред 
сградата на правител-
ството в Букурещ има  
пострадали четирима 
души.
Около половин ми-

лион души излязоха на 
5 февруари отново на 
протест в Румъния, въ-
преки че правителство-
то оттегля спорното 
постановление, което 
облекчава наказанията 
за корупция.
Само в Букурещ про-

тестиращите са над 
250 000 души. Те из-
лизат всеки ден от 22 
януари насам и вече 

Европейската комисия предупреди Румъния, 
че одобрените средства от фондовете на ЕС 

може да бъдат спряни заради законодателните 
промени в полза на корупционерите

настояват за оставката 
на правителството.
Така това е най-ма-

совият протест в се-
верната ни съседка не 
само от началото на 
демонстрациите срещу 
скандалния корупцио-
нен закон, но и след 
падането на комунис-
тическия режим на Ни-
колае Чаушеску през 
1989 г. 
Протестиращи бла-

годариха на България 
и българите за съпри-
частността -
румънци, живеещи 

в София, както и бъл-
гари, се събираха за 
участие в мирна де-
монстрация пред ру-
мънското посолство в 
българската столица, в 
знак на солидарност с 
гражданските протести 
в Румъния. 
Демонстранти дори 

спирали журналисти-
ческия екип на NOVA, 
за да изкажат благо-
дарност, разказва пра-
теникът на телевизията 
Марина Цекова.  

                          /Б.Т./

с помощта на охрана-
та, извежда немския 
репортерски екип от 
коридора, възпрепятс-
твайки  работата  на 
един свободен жур-
налист. На устата му 
беше тази сладка като 
геврек дума „свобода”, 
последвана от права и 
демокрация. 
Как след всичко това 

няма да сме проевро-
пейска държава, след 
като има келепир ? 
Само се питам доко-
га? Дори вече не ми 
е интересно защо ли 
са там? Защото там не 
плащат данъци! Не  са 
отговорни какво става 
у нас. Не се осигу-

ряват, но получават 
пенсии. Редовно всяка 
година си вдигат запла-
тите и дневните разхо-
ди, но забележете- със 
задна дата. 
Отделно от горепо-

сочените суми, всеки 
депутат получава  4 
299 евро за разходи 
в офиса и разходи по 
служебни пътувания /
тук представяш билет 
за влак или самолет- 
бизнес или първа кла-
са/. Немският ни коле-
га ни съобщава за още 
един паричен фонд от  
4 243 евро за пътуване 
към други „дестина-
ции“- 24 пътувания 
до техните страни на 

европейска сметка. От-
делно има отпуснати 
254 508 евро за година 
на всеки депутат, кои-
то са предвидени за 
техните асистенти и 
сътрудници. Тези пари 
не се давали директно  
на богоизбраните, а се 
привеждат по сметка 
на избраните от тях 
„ храненици“/ за мен 
паразити, които пият 
безпроблемно от наши-
те данъци, а аз наивно 
се считам за добросъ-
вестен./ 
Това е само част от 

огледалния образ на 
нашето членство в ЕС. 
Разбира се, аз не гле-
дам в чуждата градин-

ка, която замечтано 
и измамно я смятаме 
и считаме  за наша. 
Защото уплашеният 
човек е този, който 
плаши, а нашите ру-
мънски съседи след 
27-годишно мълчание 
окупираха,  протести-
райки, площадите. А 
ние си блеем възтор-
жено покрай линията 
на живота, покрай нас 
профучават влаковете 
на народите, оставяйки 
ни кротко да си пасем, 
навели главите си ста-
рателно край релсите, 
наречени съществу-
ване.

Георги ЙОВЧЕВ
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