Discursul Dnei Ana GUŢU referitor la proiectul de rezoluţie „Reforma Adunării
parlamentare”, 22.06.2011
Doamnelor şi Domnilor,
Eu îl felicit şi mulţumesc în acelaşi timp Dl Mignon şi membrii Comisiei ad hoc pentru reforma
APCE şi munca pe care au depus – o, elaborând acest raport şi proiectul de rezoluţie. Presupun
că acest lucru nu a fost deloc uşor, deoarece 47 de delegaţii naţionale şi – au exprimat opiniile,
diferite dar şi consistente. Importanţa demersului este incontestabilă, în urma acestei reforme
APCE va trebui să – şi sporească vizibilitatea, eficacitatea, pertinenţa politică şi, mai ales să – şi
îmbunătăţească cooperarea cu parlamentele naţionale.
Eu salut propunerile de reorganizare a comisiilor APCE cu redefinirea mandatelor, misiunilor,
care va cere ca Regulamentul APCE să fie de asemenea revăzut.
În acelaşi timp, aş vrea să mă pronunţ a propos de ameliorarea instrumentelor de comunicare din
cadrul Adunării noastre. Este suficient să aruncăm o privire pe agenda actuală a comisiilor, a
biroului şi a comisiei permanente pentru a ne da seama că adesea este foarte dificil pentru un
membru disciplinat al APCE de a participa la toate reuniunile comisiilor unde este membru, în
special între sesiunile plenare. Motivele sunt extrem de obiective: orarul datelor este foarte
diferit, nemaivorbind de locaţii. Dacă în mod strict ne propunem să reuşim, atunci trebuie să ne
pregătim de călătorii foarte întortocheate prin toată Europa, pentru reuniuni care adesea nu
durează decât 3 ore, de exemplu. În ceea ce priveşte cheltuielile - acestea sunt enorme, în special
pentru ţări ca Republica Moldova. De exemplu participând la audierile în Comisia de
Monitorizare, se pierd 3 zile, dintre care 2 pentru călătorie, iar în ziua audierii doar 10 minute
maximum sunt rezervate
audierilor. Amintesc că pentru aceste audieri, conform
Regulamentului, se prezintă un reprezentant al opoziţiei şi un reprezentant al majorităţii politice
a ţării.
Eu mă întreb de ce nu ar fi posibil de asigurat prin utilizarea echipamentului de video –
conferinţă participarea tuturor membrilor delegaţiei naţionale, mărind timpul audierilor per ţară?
Eu cred că impresia membrilor Comisiei de Monitorizare va fi mai completă, şi ca urmare, mai
obiectivă.
Acelaşi lucru se referă şi la reuniunile dintre sesiunile plenare ale altor comisii, în caz că unii
membri ai comisiilor permanente nu pot să se deplaseze la reuniuni, ar fi extraordinar dacă ei ar
participa la ele prin video – conferinţe. Noi nu trebuie să ne temem că toţi ne vom pomeni în faţa
ecranelor fără prezenţă fizică, ba dimpotrivă, nivelul de participare a membrilor Adunării la
reuniunile comisiilor între sesiunile plenare va creşte cu siguranţă.
Susţin proiectul de rezoluţie şi cred că această reformă va aduce fără îndoială mai multă valoare
funcţionării APCE.
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