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Stimata doamna Macovei,
Am fost informat de colegul nostru si Vice-presedintele dl. Reiner Wieland cu privire la
acuzatiile grave si informatiile false furnizate catre si, ulterior, publicate in ziarele romanesti,
referitoare la dumneavoastra si la activitatea “Comisiei de etica” a Parlamentului. Pe baza
informatiilor furnizate de Vice-presedintele Wieland am examinat cazul.
“Comisia de etica” mentionata in diferite articole de presa si la care a facut referire colegul
nostru Catalin Ivan nu poate sa insemne decat Comitetul consultativ privind conduita membrilor
Parlamentului European. Nu exista alta comisie in acest for care sa se ocupe de conduita
membrilor sai.
In ceea ce priveste Comitetul consultativ privind conduita membrilor pot sa va spun ca, pana la
acest moment, nu au existat niciun fel de acuzatii impotriva dumneavoastra cu care comisia sa se
fi ocupat, se ocupa sau se va ocupa. Asadar, afirmatia ca acest Comitet ar “analiza” sau
“investiga” cazul dumneavoastra este complet falsa.
Dar nu numai atat: de asemenea, celelalte insinuari, publicate de o serie de ziare romanesti si
facute sau repetate de eurodeputatul Catalin Ivan intr-o conferinta de presa, despre posibilele
rezultate ale acestei “investigatii” sunt complet nefondate. Anume, nu este adevarat ca
dumneavoastra “probabil” veti “scapa usor” si nu “veti fi suspendata din Parlamentul European”!
Cand nu exista nicio acuzatie, nu poate exista nicio examinare. Si cand nu exista nicio
examinare, nu exista niciun rezultat probabil – in special nicio sanctiune. Asadar, tot ce s-a spus
despre astfel de actiuni impotriva dumneavoastra in cadrul “Comisiei de etica” a Parlamentului
European este informatie falsa, acuzatie falsa si este de neacceptat.
Ca urmare, am scris o scrisoare presedintelui si tuturor celorlalti membri ai Comitetului
consultativ.
Pe baza acestei scrisori am discutat problema in cadrul intalnirii de astazi. Va rog sa intelegeti ca
aceasta nu a fost un subiect formal al intalnirii de astazi a Comitetului – pentru ca nu exista un
astfel de caz. Prin urmare, discutia a avut loc inainte de a intra pe agenda noastra obisnuita.
Am informat Comitetul consultativ ca informatiile false aduse de oricare membru al
Parlamentului despre munca in comisii sunt inacceptabile, iar Comitetul consultativ trebuie sa
clarifice acest caz atat pentru a proteja adevarul, caracterul impartial si activitatile Comitetului,
cat si pentru a va proteja pe dumneavoastra de acuzatii false.

Comitetul consultativ a adoptat in unanimitate aceeasi pozitie. Prin urmare, am decis sa scriem
cate o scrisoare catre dl Catalin Ivan si catre dumneavoastra pentru a clarifica aceasta chestiune
si a spune clar ce este si ce nu este corect.
Vom mai scrie o scrisoare care va fi distribuita de catre biroul nostru din Bucuresti catre presa
din Romania care a publicat aceasta informatie, pentru a clarifica cazul si pentru a va apara pe
dumneavostra, reputatia si integritatea dumneavoastra impotriva acuzatiilor difuzate de aceste
institutii de presa fara nicio examinare sau verificare.
Sper ca va este de ajutor.
Imi pare extrem de rau pentru ce s-a intamplat. Stiu ca este intotdeauna greu sa te aperi
impotriva unor acuzatii false. Eu personal si Comitetul consultativ am facut ceea ce era in
puterea noastra sa clarificam cazul si sa va sprijinim sa va aparati impotriva acestor acuzatii
false.
Comitetul consultativ nu accepta sa fie folosit de membrii acestui for pentru dispute personale
sau politice cu alti membri sau terte persoane. Noi lucram confidential, nepartizan si exclusiv pe
baza Codului de conduita al acestui for, Parlamentul European.

Cu stima,
Gerald Hafner

