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Comisia a recunoscut că Thailanda a reușit să remedieze, cu succes, deficiențele din sistemele sale, juridic și administrativ, în 

domeniul pescuitului. Din acest motiv a ridicat așa-numitul „cartonaș galben”, în vigoare din aprilie 2015, care era un avertisment din 

partea UE pentru faptul că, la momentul respectiv, această țară nu a luase măsuri suficiente pentru combaterea pescuitului ilegal1, 

nedeclarat și nereglementat. Decizia anulează prima etapă a unui proces care ar fi putut conduce la o interzicere totală a importurilor 

în UE de produse obținute din pescuitul marin. 

De la acordarea cartonașului galben, Comisia și Thailanda s-au angajat într-un proces constructiv de cooperare și dialog. Acest 

lucru a condus la o ameliorare importantă a guvernanței în domeniul pescuitului în Thailanda, în conformitate cu angajamentele 

internaționale ale țării. Thailanda și-a modificat cadrul juridic în domeniul pescuitului în conformitate cu dreptul internațional al 

instrumentelor marine, a consolidat respectarea obligațiilor care îi revin în calitate de stat de pavilion, de stat portuar, de stat costier 

sau de stat comercial, a inclus definiții clare în legislația sa și a instituit un regim disuasiv de sancțiuni. În plus, a consolidat mecanismele 

de control ale flotei naționale de pescuit și și-a ameliorat sistemele de monitorizare, control și supraveghere, inclusiv monitorizarea la 

distanță a activităților de pescuit și un sistem solid de inspecții în port. Cu aceste măsuri, autoritățile thailandeze au, în prezent, toate 

instrumentele necesare pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat. 

Comisia Europeană a recunoscut, de asemenea, eforturile depuse de Thailanda pentru a combate traficul de persoane și pentru 

a îmbunătăți condițiile de muncă în sectorul pescuitului. Comisia și Serviciul European de Acțiune Externă au abordat împreună cu 

autoritățile thailandeze încălcările grave ale drepturilor omului și munca forțată din industria pescuitului. Thailanda a anunțat recent 

ratificarea Convenției nr. 188 a Organizației Internaționale a Muncii privind munca în domeniul pescuitului (C188), fiind prima țară din 

Asia care a făcut acest lucru. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Valoarea globală a pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat este estimată la 10-20 de miliarde de euro pe an. Între 11 și 26 de milioane de tone 

de pește sunt capturate ilegal în fiecare an, echivalentul a cel puțin 15 % din capturile mondiale. UE este cel mai mare importator mondial de produse 
pescărești. 

 

MEDIU, AFACERI MARITIME ȘI PESCUIT 

Comisia ridică „cartonașul galben” aplicat Thailandei ca răspuns la acțiunile acestei țări împotriva pescuitului ilegal  



 

 

 

 

 

 

Importurile de boabe de soia din SUA în Uniunea Europeană au crescut cu 112 % în perioada iulie-decembrie 2018, în 

comparație cu aceeași perioadă a anului precedent. Cu o cotă de 75 % din importurile de boabe de soia în UE, SUA rămâne princ ipalul 

furnizor al Europei pentru acest produs.  

La rândul ei, Europa rămâne, de departe, principala destinație a exporturilor de boabe de soia din SUA (28 %), urmată de 

Argentina (10 %) și Mexic (9 %). 

Aceste date statistice reprezintă consecințele punerii în aplicare a declarației comune convenite între președinții Juncker și 

Trump în luna iulie 2018, care au convenit să intensifice comerțul în mai multe domenii și cu mai multe produse. Prin urmare, Comisia 

Europeană publică periodic cifre privind importurile UE. 

Evoluțiile recente semnificative, din a doua jumătate a anului 2018, contribuie la consolidarea poziției de lider al SUA în ceea ce 

privește aprovizionarea UE cu boabe de soia pentru întregul an calendaristic, cu mult înaintea Braziliei, furnizorul tradițional al Europei. 

În 2018 (din ianuarie până în decembrie) 50 % din importurile Europei au provenit din SUA și 36 % din Brazilia (37 % în 2017). 

Este evident că importurile europene de boabe de soia din SUA vor crește și mai mult în urma deciziei Comisiei Europene de a 

lansa procesul de autorizare a utilizării boabelor de soia din SUA pentru producția de biocombustibili.  

 

  

  

AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ 

Statele Unite sunt cel mai important furnizor de boabe de soia al Europei 



 



 

În  perioada 7 – 13 ianuarie 2019, deputații europeni și-au desfășurat activitatea în cadrul comisiilor permanente și al grupurilor 

politice, la Bruxelles – Belgia. 

 

 

 

 

Comisia pentru transport și turism (TRAN) a votat, în data de 10 ianuarie a.c., 

proiectele de raport privind ghișeul unic european în domeniul maritim2, măsuri de 

simplificare pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport3, gestionarea siguranței 

infrastructurii rutiere4, protecția concurenței în domeniul transportului aerian5, cerințe de 

control și norme speciale privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului 

rutier6. Noile dispoziții adoptate vizează companiile de curierat, îmbunătățirea aplicării 

normelor de cabotaj și prevenirea fraudei în transportul rutier.  

Deputații europeni solicită companiilor care livrează mărfuri într-o altă țară a UE să 

efectueze livrările în timp de 3 zile după livrarea transfrontalieră, pentru a îmbunătăți 

aplicabilitatea și pentru a evita rularea goală a camioanelor. Legislația actuală permite 3 operațiuni în termen de 7 zile. Pentru a preveni 

cabotajul sistemic, după această perioadă, camioanele nu vor putea să efectueze noi operațiuni de navigație comercială de-a lungul coastei 

mărilor, între porturi apropiate, în aceeași țară în termen de 2 zile și jumătate după ce se vor întoarce în țara  unde își au sediul. De 

asemenea, vehiculele trebuie să se încarce ori să se descarce o dată la 4 săptămâni în statul membru în care este înregistrată societatea.  

Pentru a aborda problema companiilor care au cutie poștală, întreprinderile de transport rutier de mărfuri ar trebui să furnizeze dovada 

activităților substanțiale în statul membru în care sunt înregistrate. Cu un număr tot mai mare de companii care utilizează vehicule utilitare 

ușoare (LCV), deputații europeni propun ca întreprinderile care le folosesc pentru transportul internațional să fie obligate să respecte normele 

UE de a deveni un operator de transport rutier pentru a evita denaturarea pieței.  

Deputații europeni doresc ca documentele electronice și tehnologiile digitale să fie utilizate mai eficient pentru a ușura sarcina șoferilor 

și a reduce timpul de verificare a drumurilor. 

Autoritățile naționale ar trebui să intensifice cooperarea transfrontalieră pentru a ajuta la identificarea și concentrarea asupra 

companiilor cu înregistrări slabe de conformitate, reducând în același timp controalele aleatorii asupra operatorilor care respectă legea.  

                                                           
2 COM(2018)0278 - 2018/0139(COD) 
3 COM(2018)0277 - 2018/0138(COD) 
4 COM(2018)0274 - 2018/0129(COD) 
5 COM(2017)0289 - 2017/0116(COD) 
6 COM(2017)0278 - 2017/0121(COD) 

COMISIA PENTRU TRANSPORT ȘI TURISM (TRAN) 

Norme revizuite privind operațiunile de transport rutier și de mărfuri într-o altă țară a UE 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/TRAN/OJ/2019/01-10/1172135RO.pdf
http://ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20180278.do
http://ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20180277.do
http://ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20180274.do
http://ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20170289.do
http://ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20170278.do


 

Deputații europeni din Comisia TRAN își doresc ca statele membre să impună sancțiuni contra expeditorilor, transportatorilor de mărfuri, 

contractorilor și subcontractanților, în cazul în care știu că operatorii de transport încalcă regulile.Comisia TRAN a adoptat amendamente la 

propunerea privind normele de cabotaj și normele privind accesul la profesia de operator de transport rutier, dar a respins amendamentele 

depuse pentru rapoartele privind timpul de odihnă și detașarea conducătorilor auto. La următoarea reuniune a coordonatorilor, se va lua în 

discuție procedura optimă pentru cele 3 propuneri privind pachetul de mobilitate.  

 

 

 

La nivelul UE se apreciază că lansarea monedei euro acum 20 de ani a adus beneficii concrete 

persoanelor și companiilor din Uniune. Moneda euro a fost introdusă la începutul anului 1999, în 

format electronic, pentru bănci și plăți. După 3 ani au apărut bancnotele și monedele. 

Această monedă facilitează compararea transfrontalieră a prețurilor, a cumpărăturilor din altă 

țară, a prețului călătoriilor și a eficienței economisirii banilor într-o monedă stabilă. Euro a creat 

oportunități pentru companii în sensul că au dispărut costurile și nesiguranța legate de fluctuația 

ratelor de schimb. În momentul de față, moneda euro se folosește în 19 state UE și are un rol 

important la nivel internațional: în 2017, a fost folosită într-un procent de 36% pentru plățile 

internaționale, situându-se pe locul doi după dolarul american. 

Un sondaj Eurobarometru, din luna noiembrie 2018, arată că 74% dintre europeni consideră că 

existența moneda euro este un lucru bun, iar alți 64% dintre respondenți susțin că aderarea la moneda euro a țării lor a fost un lucru 

benefic. Moneda euro se află în centrul Uniunii economice și monetare în UE, iar Uniunea lucrează pentru consolidarea cooperării în 

acest domeniu, în urma crizei financiare care a început în 2008. Măsurile includ introducerea unui Semestru european, supravegherea 

unică a băncilor mari din zona euro de către Banca Centrală Europeană și o abordare unică a băncilor falimentare. 

Cu ocazia aniversării celor 20 de ani, președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a declarat: „(...) Moneda euro este 

mai populară acum decât oricând: 3 din 4 cetățeni cred că este benefică pentru economia noastră. Pentru ca europenii să beneficieze 

din plin de locurile de muncă, creșterea și solidaritatea pe care le-ar aduce moneda unică, trebuie să finalizăm Uniunea economică și 

monetară printr-o uniune financiară, fiscală și o politică autentică. Acest lucru ar permite Europei să-și protejeze cetățenii de alte crize 

posibile.” 

Parlamentul European va găzdui o ceremonie, în sesiunea plenară, de la Strasbourg, pe 15 ianuarie a.c. Președintele 

Parlamentului European, Antonio Tajani, președintele Comisiei, Jean-Claude Juncker, președintele BCE, Mario Draghi, președintele 

Eurogroupului, Mário Centeno, și fostul președinte BCE, Jean-Claude Trichet, vor susține alocuțiuni despre importanța monedei euro și 

viitorul acesteia. De asemenea, Parlamentul European găzduiește o expoziție pe tema monedei euro, la Strasbourg, pe perioada 

sesiunii plenare.  

EVENIMENT 

Moneda euro a împlinit 20 de ani 

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/factsheet-strengthen-euro-global-role-05122018_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/factsheet-strengthen-euro-global-role-05122018_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/news/eurobarometer-2018-nov-20_en
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20160613STO31998/european-semester-coordinating-economic-policies-between-eu-countries
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20181122STO19858/parliament-supervising-the-eu-s-banking-supervisors
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20181122STO19858/parliament-supervising-the-eu-s-banking-supervisors
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/uniunea-bancara/20140411IPR43458/pe-contribuabilii-nu-vor-mai-plati-pentru-falimentul-bancilor
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181222IPR22501/euro-celebrates-its-20th-birthday
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În 1985, Programul Europa Creativă, care sprijină sectoarele culturale și creative ale Europei, cuprinde și desemnarea capitalelor 

culturale europene. Pentru anul 2019 au fost alese 

orașele Plovdiv și Matera.  

Plovdiv – Bulgaria – va deține pentru  prima oară 

titlul de „Capitală europeană a culturii”. Situat în centrul 

Bulgariei, Plovdiv este al doilea oraș ca mărime al țării, 

cu o populație de aproximativ 345.000 de locuitori. 

Sloganul orașului Plovdiv este „Împreună!” și cuprinde 4 

platforme tematice: „Contopirea”, „Transformarea”, 

„Renașterea” și „Relaxarea”. 

Parlamentarul european Andrey KOVATCHEV, 

membru al Grupului PPE, a precizat că „(...) după ce a 

deținut Președinția bulgară la Consiliului UE ( în perioada 

ianuarie-iunie 2018), Plovdiv 2019 -  desemnarea 

orașului pentru a fi capitală europeană în anul 2019 este  

următorul eveniment major și semnificativ pentru 

Bulgaria”. „Contopirea” se axează pe integrarea grupurilor etnice și a minorităților și are ca obiectiv reunirea mai multor gerații și 

grupuri sociale. „Transformarea” pune accent pe regândirea  și revigorarea spațiilor urbane uitate. „Renașterea” are drept scop 

păstrarea patrimoniului istoric și extinderea accesului la cultură. „Relaxarea” promovează viața durabilă cu un ritm lent, o alimentație 

lentă și o economie ecologică, anti-consumeristă și anti-capitalistă. Municipalitatea are în plan peste 300 de proiecte și aproape 500 de 

evenimente în peste 70 de locuri din oraș. Peste două milioane de turiști urmează să viziteze Plovdiv în 2019, a estimat deputatul 

european Andrey Kovatchev. 

Matera – Italia – este un oraș cu o populație de 60.000 de locuitori, situat în sudul țării. Este cunoscut pentru peșterile din Sassi, 

incluse pe lista patrimoniului cultural mondial UNESCO. Parlamentarul european Piernicola PEDICINI, membru al Grupului EFDD, este 

de părere că acest titlu reprezintă o oportunitate pentru acest oraș de a-și promova atracțiile naturale și istorice: „(...) Oamenii vor 

avea posibilitatea să admire frumusețea caselor sculptate în stâncă, a bisericilor subterane, a Catedralei din secolul al XIII-lea și a 

peisajelor incredibile care înconjoară orașul”. Sloganul orașului Matera este „Deschis către viitor!” și cuprinde 5 teme principale: 

„Viitorul antic”, „Continuitate și întreruperi”, „Reflecții și conexiuni”, „Utopii și distopii”, „Rădăcini și căi”.  În acest context, se vor  

desfășura două proiecte pilot: „I-DEA" - dedicat cercetării și reprezentării istoriei culturale, artistice și antropologice a regiunii și „Școala 

de design deschis" - un laborator de proiectare, experimentare și inovație interdisciplinară. 

ELEMENT DE INTERES GENERAL  

 

Capitale culturale în anul 2019 

 

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/capitals-culture_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/capitals-culture_en
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/97968/ANDREY_KOVATCHEV/home
Plovdiv%202019
https://www.matera-basilicata2019.it/en/
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/124844/PIERNICOLA_PEDICINI/home
https://www.matera-basilicata2019.it/en/programme/themes.html
https://www.matera-basilicata2019.it/en/projects/pillar-projects.html


 

   



 

 

 

 

Prima reuniune din acest an a Consiliului afaceri generale a avut loc la Bruxelles, sub egida Președinției române și a fost 

prezidată de către dl  George Ciamba, ministrul delegat român pentru afaceri europene.   

În cadrul reuniunii România și-a prezentat prioritățile care sunt structurate în jurul a 4 piloni: ■   Europa convergenței ■  

Europa siguranței ■  Europa, actor global ■  

Europa valorilor comune. 

Ministrul delegat George Ciamba a 

apreciat că „(…) Uniunea are nevoie, mai 

mult decât oricând, de mai multă unitate și 

coeziune” și a evidențiat că „(…) viziunea 

Președinției române va fi construită în jurul 

principiului coeziunii, obiectiv reflectat, de 

altfel, și în motto-ul Președinției: coeziunea, o 

valoare comună europeană.”  

De asemenea, miniștrii au fost 

informați cu privire la etapele viitoare în care 

se vor desfășura discuțiile referitoare la 

cadrul financiar multianual 2021-2027. 

Ministrul delegat George Ciamba a trecut în 

revistă obiectivele Președinției române 

privind modalitatea de gestionare a 

negocierilor pe acest dosar pe durata 

mandatului său, arătând că se va menține un 

ritm dinamic al negocierilor, atât la nivel 

tehnic, cât și la nivel politic, cu scopul realizării unor progrese consistente, care să pună bazele unui acord în toamna anului 2019, 

în conformitate cu obiectivul politic trasat la Consiliul European din decembrie 2018. În acest sens, dl. George Ciamba, ministrul 

delegat pentru afaceri europene a declarat: „(…) Bugetul Europei trebuie să reflecte felul în care vrem să arate Europa în viitor. 

Trebuie să ne asigurăm că rezultatul acestor negocieri este echilibrat și adaptat la nevoile și așteptările cotidiene ale cetățenilor 

Europei. Suntem hotărâți să pregătim terenul necesar pentru a asigura ajungerea, în timp util, la un acord cu privire la următorul 

cadru financiar multianual.” 

CONSILIUL AFACERI GENERALE 
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În cadrul acestei reuniuni miniștrii au desfășurat 

un schimb de opinii cu privire la modalitățile prin care se 

poate răspunde la flagelul dezinformării, în contextul 

următoarelor alegeri europene. Miniștrii au discutat 

despre elementele planului de acțiune pentru 

combaterea dezinformării, care ar trebui abordate în 

mod prioritar, despre modul de a asigura coerența dintre 

dimensiunea internă și cea externă, precum și despre 

modalitățile de sporire a gradului de conștientizare a 

cetățenilor cu privire la această problematică. La această 

temă de discuție, dl George Ciamba a observat că „(…) 

Dezinformarea a devenit una dintre principalele 

provocări ale democrațiilor noastre. Pentru a asigura un 

răspuns eficace, sunt necesare eforturi comune care să 

implice UE, statele membre, platformele online și 

societatea civilă. Se impun acțiuni urgente, în special, 

înainte de alegerile pentru Parlamentul European din 

2019, însă trebuie să dezvoltăm și o strategie pe termen 

lung, cu respectarea deplină a drepturilor 

fundamentale.”  

Un alt subiect a fost prezentarea stadiului actual 

al dosarelor legislative, în perspectiva încheierii ciclului 

legislativ și înainte de alegerile europene din mai 2019.  

 

 

 

Reuniunea Consiliului afacerilor generale s-a 

încheiat cu un dejun de lucru, pe parcursul căruia 

miniștrii europeni au avut un schimb de opinii asupra 

modalităților de asigurare a unei mai bune comunicări 

către cetățeni a beneficiilor construcției europene, 

inclusiv în lumina rezultatelor consultărilor cetățenești 

derulate pe parcursul anului trecut. Identificarea unui 

răspuns coordonat al țărilor UE cu privire la 

dezinformare și o mai bună informare despre Europa 

pentru cetățenii săi reprezintă priorități ale președinției 

române la Consiliul UE. Astfel, România și-a propus 

creșterea implicării cetățenilor, și în special a tinerilor, în 

dezbaterile europene, precum și promovarea combaterii 

dezinformării online și a știrilor false, inclusiv prin 

ameliorarea educației în domeniul mass-media și 

dezvoltarea de mecanisme europene care promovează 

bunele practici în combaterea dezinformării. 

Consiliul afaceri generale a adoptat, ca puncte 

fără dezbatere, o serie de acte fără caracter legislativ, 

printre care solicitarea Consiliului adresată Parlamentului 

European de exprimare a acceptul acestuia privind 

încheierea unui Acord cuprinzător de parteneriat și 

cooperare UE-Singapore, precum și lista revizuită a 

măsurilor restrictive privind combaterea terorismului. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Motto: „Coeziunea, o valoare comună europeană” - înțeleasă ca unitate, egalitate de tratament și convergență 

Pe durata mandatului de 6 luni România își propune să stimuleze creșterea economică a UE, să îmbunătățească nivelul de 

competitivitate și să consolideze securitatea internă. De asemenea, Guvernul român se va concentra asupra promovării valorilor 

europene comune, precum democrația, libertatea și respectarea drepturilor omului, atât în UE, cât și dincolo de granițele sale. 

România își propune să combată rasismul, xenofobia, antisemitismul, intoleranța și populismul. 

 

 

 

 

 

 

Pilonul 1 „Europa convergenței” 

Președinția română va urmări să contribuie la asigurarea convergenței și coeziunii europene în scopul unei dezvoltări durabile 

și echitabile pentru toți cetățenii și statele membre prin: 

 reducerea decalajelor de dezvoltare; 

 consolidarea Pieței unice, creștere și dezvoltare;  

 promovarea digitalizării, inovației și conectivității;   

 asigurarea mobilității și a ocupării forței de muncă, precum și convergența drepturilor sociale; 

 lupta împotriva schimbărilor climaterice și promovarea sustenabilității. 

Obiective principale: 

 avansarea procesului de negociere privind Cadrul Financiar Multianual 2021-2027; 

 dezvoltarea dimensiunii sociale a UE, prin punerea în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale; 

 avansarea agendei UE în domeniile economic și financiar, în scopul stimulării creșterii și investițiilor, pentru 

aprofundarea Uniunii Economice și Monetare, precum și în vederea sprijinirii reformelor structurale; 

Programul Președinției se axează pe 4 priorități principale:  

 Europa convergenței  

 Europa siguranței 

 Europa actor global 

 Europa valorilor comune 

 

 
ROMÂNIA A PRELUAT, LA 1 IANUARIE 2019, PREȘEDINȚIA ROTATIVĂ A CONSILIULUI UE 

PRIORITĂȚILE PREȘEDINȚIEI ROMÂNE   Marți, 8 ianuarie 2019, Bruxelles 

https://vimeo.com/309250073
http://www.romania2019.eu/
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 promovarea cercetării și inovării, digitalizării și conectivității în vederea creșterii competitivității economiei și industriei 

europene. 

 

Pilonul 2: „Europa siguranței” 

Președinția română va depune eforturi pentru consolidarea unei Europe mai sigure, prin promovarea, cât mai stăruitor, a 

coeziunii între statele membre astfel încât acestea să facă față cât mai bine noilor provocări legate de securitate, care amenință 

siguranța cetățenilor, și să sprijine inițiativele de cooperare în domeniu, prin:  

 întărirea securității interne a UE, combaterea terorismului și a radicalismului; 

 asigurarea unei abordări comprehensive a migrației; 

 consolidarea Spațiului Schengen; 

 îmbunătățirea securității cibernetice. 

Obiective principale: 

 consolidarea securității interne, prin creșterea cooperării între statele membre și creșterea interoperabilității sistemelor 

de securitate ale UE, protejarea siguranței cetățenilor, companiilor și a instituțiilor publice în spațiul virtual, precum și îmbunătățirea 

rezilienței Uniunii la atacuri cibernetice; 

 continuarea luptei împotriva terorismului, inclusiv prin facilitarea operaționalizării mandatului Parchetului European; 

 acordarea unei atenții sporite aspectelor privind migrația, pe baza unei abordări cuprinzătoare a acțiunilor  în cadrul UE și  

prin promovarea cooperării cu țările de origine și de tranzit, precum și prin facilitarea dialogului între statele membre, în scopul 

identificării de soluții pentru o politică eficientă și sustenabilă a UE în domeniul migrației și azilului. 

Pilonul 3: „Europa, actor global” 

Pe durata mandatului său, România va sprijini continuarea consolidării rolului global al UE prin promovarea politicii de 

extindere, prin acțiunea Uniunii în vecinătate, prin continuarea procesului de implementare a Strategiei Globale, prin 

asigurarea resurselor necesare la nivelul Uniunii și prin implementarea angajamentelor globale ale Uniunii Europene, și:  

 va continua dezvoltarea capacităților de apărare ale UE; 

 va sprijini extinderea UE în Balcanii de Vest; 

 va încuraja reflecția asupra viitorului Parteneriat Estic la 10 ani de la aniversare; 

 va promova multilateralismul în comerțul internațional.  

 

 

https://vimeo.com/309250685
https://vimeo.com/309250925
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Obiective principale: 

 promovarea acțiunilor de consolidare a capacităților de apărare și securitate ale Uniunii, în complementaritate cu 

procesele similare din cadrul NATO, cu accent pe consolidarea Parteneriatului strategic UE – NATO; 

 sprijinirea  acțiunilor prin care se urmărește întărirea politicii de securitate și apărare comune, în principal prin 

consolidarea mecanismelor existente și asigurarea sinergiei noilor instrumente, precum procesul anual de analiză coordonată a 

apărării, Fondul european de apărare și cooperarea structurată permanentă; 

 avansarea negocierilor pentru politica de extindere a Uniunii în vederea asigurării unui plus de securitate în plan 

intern și extern; 

 promovarea de acțiuni coordonate și coerente în vecinătatea Uniunii, prin aniversarea a 10 ani de la lansarea 

Parteneriatului Estic, și prin reafirmarea importanței Mării Negre pe agenda Uniunii Europene, inclusiv din perspectiva 

revigorării sinergiei Mării Negre; 

 promovarea intereselor comerciale, atât prin consolidarea multilateralismului și modernizarea sistemului 

comercial multilateral, cât și prin extinderea acordurilor de parteneriat economic și de liber schimb. 

Pilonul 4: „Europa valorilor comune” 

Președinția română a Consiliul Uniunii Europene va susține procesele de stimulare a solidarității și coeziunii în Uniune 

prin promovarea politicilor privind combaterea discriminării, egalitatea de șanse și tratamentul egal pentru femei și bărbați, 

precum și prin creșterea implicării cetățenilor, și în special a tinerilor, în dezbaterile europene, prin aducerea în disucție a 

următoarelor teme: 

 democrație, libertate, drepturile omului și respect pentru demnitate; 

 solidaritate, egalitate de șanse și de gen și justiție socială; 

 combaterea rasismului, xenofobiei, antisemitismului, intoleranței și populismului.  

Obiective principale: 

 promovarea acțiunilor de combatere a rasismului, intoleranței, xenofobiei, populismului, antisemitismului și 

descurajarea discursului bazat pe ură; 

 promovarea acțiunilor de combatere a dezinformării on-line și a știrilor false, inclusiv prin ameliorarea educației 

în domeniul mass-media, și dezvoltarea de mecanisme europene care promovează bunele practici în combaterea 

dezinformării; 

 promovarea și susținerea inițiativelor legislative privind progresul social și reducerea decalajelor de dezvoltare, 

oportunități egale între femei și bărbați, precum și asigurarea accesului la educație și pregătire a categoriilor dezavantajate; 

 combaterea acțiunilor care se referă la discriminarea de gen pe piața muncii și în afaceri, precum și a diferențelor 

de remunerare dintre femei și bărbați. 

https://vimeo.com/309251029
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În data de 10 ianuarie a.c., la Ateneul Român, a 

avut loc lansarea oficială a Președinției române a 

Consiliul Uniunii Europene şi concertul inaugural dedicat 

acestui eveniment, susţinut de Orchestra Uniunii 

Europene şi de corul Filarmonicii George Enescu. 

În deschidere au susținut alocuțiuni președintele 

României, dl Klaus Werner Johanis, președintele 

Senatului României, dl Călin Popescu Tăriceanu, 

vicepreședintele Camerei Deputaților din România, dl 

Florin Iordache, președintele Parlamentului European, dl 

Antonio Tajani, președintele Consiliului Uniunii 

Europene, dl Donald Tusk, președintele Comisiei 

Europene, dl Jean-Claude Juncker, și prim-ministrul 

Guvernului României, dna Viorica Dăncilă.  

 

Discursul dlui Klaus Werner Iohannis, președintele 

României  

„Domnule președinte al Parlamentului European, dear 

Antonio Tajani, domnule președinte al Consiliului European, 

dear Donald Tusk, domnule președinte al Comisiei Europene, 

dear Jean-Claude Juncker, domnule președinte al Senatului, 

doamnă prim-ministru, distinși membri ai colegiului Comisiei 

Europene, distinși invitați, doamnelor și domnilor - este o 

deosebită plăcere pentru mine să particip împreună cu 

dumneavoastră la lansarea oficială a primei Președinții a țării 

noastre la Consiliul Uniunii Europene. La 12 ani de la aderarea la 

Uniunea Europeană, România preia un rol de prim-plan la nivel 
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european. Dacă privim puțin în urmă, întoarcerea țării noastre în familia europeană a reprezentat un deziderat de o importanță 

aparte, pentru care am depus toate eforturile la nivel național și pentru care cu toții am lucrat cu dedicație și profesional ism, 

având convingerea fermă că proiectul european este o construcție unică în lume, o construcție de pace și prosperitate, și 

singura cale de a asigura progresul comun al statelor europene. Astăzi, cu aceeași convingere preluăm exercitarea Președinție i 

Consiliului Uniunii Europene, cu obiectivul principal de a contribui la consolidarea unui Europe mai coezive, mai unite, mai 

puternice. Doamnelor și domnilor, primul semestru al anului 2019 va fi definitoriu pentru dinamica viitoare a Uniunii Europene. 

Uniunea se confruntă în prezent cu diverse provocări, atât interne, cât și externe, precum procesul de retragere a Marii Britanii 

din Uniune, migrația și securitatea în vecinătatea sa imediată și dincolo de continentul european. Construirea Uniunii Europene 

de astăzi a fost posibilă pentru că părinții fondatori au crezut în proiectul european, în idealurile și în valorile sale. Noi credem 

astăzi, mai mult ca oricând, că Uniunea Europeană este în mod incontestabil un proiect de succes, un proiect puternic și un 

proiect viabil. Cei peste 60 de ani de pace de care s-a bucurat cea mai mare parte a continentului nostru stau mărturie forței, 

temerității și încrederii tuturor în capacitatea noastră de a coopera în mod eficient și sustenabil. Ei sunt dovada că «uniți în 

diversitate» nu este un simplu motto, ci expresia faptului că Uniunea noastră este un proiect peren, capabil să se remodeleze 

mereu, fără a renunța la principiile și valorile fondatoare. Distinși invitați, ca parte integrantă a acestei comunități europene, 

României îi revine acum misiunea de a avansa agenda noastră comună. Știm cu toții că exercitarea unei președinții este o 

misiune de înaltă responsabilitate, care presupune deopotrivă angajament și pragmatism pentru a putea răspunde de o 

manieră concretă, adecvată și realistă tuturor provocărilor. Mai multă unitate și coeziune – aceasta este calea pe care o 

propunem pentru următoarele 6 luni și pe care va trebui să o urmărim cu toții cu consecvență. Avem o serie de dosare 

importante pe agenda europeană, precum negocierile privind viitorul Cadru Financiar Multianual post-2020, iar contextul 

Președinției române va fi marcat de alegerile pentru viitorul Parlament European. Pe acest fond, va trebui să demonstrăm că, 

prin unitate și consens, putem defini o nouă pagină a proiectului nostru comun. Avem nevoie de mai multă coeziune în toate 

acțiunile noastre la nivelul Uniunii Europene, indiferent că vorbim de o Europă a convergenței, de o Europă mai sigură, de o 

creștere a rolului Europei ca actor global sau de valorile noastre comune. Coeziunea este, în viziunea noastră, un aspect esențial 

pentru a asigura avansarea proiectului european. După cum spuneam, pe parcursul mandatului nostru de Președinție a 

Consiliului Uniunii Europene vor avea loc momente marcante pentru evoluția Uniunii Europene și avem încrederea că reuniuni 

de o semnificație aparte, precum Summit-ul de la Sibiu, vor oferi noi perspective Europei de mâine. Îmi exprim dorința și 

speranța ca 9 mai 2019 să rămână în istoria proiectului european ca un moment de reafirmare a narativului unei Uniuni 

puternice și unite. Doamnelor și domnilor, astăzi avem plăcerea de a marca împreună începutul unei perioade de 6 luni 

importante pentru țara noastră și pentru Uniune. Ne propunem să reușim împreună, pe parcursul acestor luni, să consolidăm 

unitatea și coeziunea, într-un moment cu teste și mize importante pentru Uniunea noastră, Uniunea noastră Europeană, a 

tuturor. Vă doresc succes și vă mulțumesc!” 
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Discursul dlui Călin Popescu Tăriceanu, președintele Senatului 

României  

„Distinse domn Antonio Tajani, preşedinte al Parlamentului European, 

distinse domn Donald Tusk, preşedinte al Consiliului European, distinse domn 

Jean-Claude Juncker, preşedinte al Comisiei Europene, domnule preşedinte 

Klaus Iohannis, doamnă prim-ministru Viorica Dăncilă, distinşi oaspeţi - în 

primul rând, aş vrea să vă urez tuturor Un An Nou Fericit. Înainte de 1989, 

visam la Europa, la fel ca mulţi alţi români. Am aflat mai întâi de Europa 

acasă, în timp ce treceam prin vremuri grele. Atât familia mea, cât şi lecturile 

mele m-au învăţat ce reprezintă Europa: cultură şi civilizaţie, dreptate şi 

responsabilitate, iniţiativă şi imaginaţie şi, mai presus de toate, libertate. După căderea comunismului, visul meu legat de Europa a 

devenit o aspiraţie care putea fi împărtăşită în public. Probabil doar câteva persoane îşi amintesc, sau chiar le pasă, despre entuziasmul 

cetăţenilor români în timpul procesului de integrare. Îndrăznesc chiar să afirm că şi astăzi suntem ţara cu cea mai mare orientare 

europeană din Europa. Românii au privit întotdeauna europenitatea lor ca pe ceva firesc, ca o parte importantă a identităţii lor 

naţionale. Trebuie să mărturisesc că visul meu şi aspiraţia mea legată de Europa s-a transformat într-una dintre realizările mele 

personale cele mai preţuite. În calitate de prim-ministru, am avut privilegiul şi responsabilitatea de a finaliza negocierile şi de a conduce 

România în momentul integrării în Uniunea Europeană, la 1 ianuarie 2007. Între timp, România a progresat, ca naţiune europeană, 

chiar dacă nivelul de trai, calitatea drepturilor şi libertăţilor individuale şi, probabil şi Produsul Intern Brut, ar avea, încă, nevoie de 

îmbunătăţiri, în comparaţie cu media europeană, însă s-au mărit însutit, în ultimele 3 decenii. De exemplu, ne bucurăm de un nivel atât 

de ridicat al libertăţii de expresie, încât uneori a devenit dificil să ne dăm seama ce se întâmplă de fapt în politică sau în economie, 

deoarece există atât de multe versiuni concurente ale realităţii, furnizate de mass-media şi de reţelele de socializare. Cu toate acestea, 

este just să afirmăm că dimensiunea cuprinzătoare a statului român, reprezentată de administraţia publică, de sistemul de sănătate, de 

educaţie, de sistemele de muncă şi securitate socială au fost aproape toate europenizate. Totuşi, nu pot spune acelaşi lucru despre 

dimensiunea coezivă a statului. Ca nişte reminiscenţe ale trecutului comunist, unele instituţii şi factori de decizie se agaţă încă de 

puterea nestingherită de care se bucurau înainte. Aceşti actori au înlocuit, pur şi simplu, ideologia legalităţii socialiste cu aceea a 

statului de drept, păstrându-şi obiceiurile şi revendicând aceleaşi lipsă de răspundere de care se bucurau în mod colectiv, înainte de 

1989. Sper că în timpul preşedinţiei Consiliului UE, autorităţile din ţara mea vor putea să arate ce se întâmplă cu acest paradox. Am 

încredere că acestea vor clarifica, pentru public, care sunt instituţiile care au fost transformate în mod indiscutabil în spiritul european şi 

care dintre acestea se agaţă, încă, de trecut, uneori sub o deghizare europeană. Astfel de clarificări ar trebui să ofere motive suficiente 

colegilor europeni, atât la Bruxelles, cât şi în statele membre, de a lăsa în urmă unele dintre actualele prejudecăţi cu care este privită 

viaţa publică din România. Prin urmare, încurajez toate părţile implicate în această preşedinţie să fie conştiente de moştenirea lăsată de 

părinţii fondatori. În urmă cu 70 de ani, fondatorii Europei au prevăzut ca aceasta să fie o comunitate şi nu doar o organizaţie 

internaţională sau o asociaţie de state. În acest spirit, Uniunea noastră s-a transformat, de atunci, sau, mai bine spus, ar fi trebuit să fie 

de atunci, o comunitate de comunităţi, de guverne, societăţi şi cetăţeni, care se bazează pe încredere, solidaritate şi respect reciproc. 

Probabil că părinţii fondatori au avut propriul lor vis. Ei au avut viziunea unei Europe libere de orice formă de politică prin dictat şi de 
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aroganţă naţională sau birocratică, o Europă fără puteri la conducere şi state de mâna a doua. Pentru fiecare dintre noi, alegerile 

europene care se apropie reprezintă o oportunitate de a transforma în realitate visul fondatorilor: pentru ca UE să fie una complet 

democrată, fără populism şi dirijism politic. Vă mulţumesc!” 

 

Discursul dlui Florin Iordache, vicepreședintele Camerei Deputaților 

din România 

„Domnule președinte Juncker, domnule președinte Tusk, domnule 

președinte Tajani, domnule președinte al României, Klaus Werner Iohannis, 

domnule președinte al Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, doamnă prim-

ministru, Viorica Dăncilă, stimați invitați, onorată asistență - pentru cei care 

vin în România, bine ați venit în România. Vă vorbesc în numele Camerei 

Deputaților din Parlamentul României și încep prin a vă asigura faptul că 

majoritatea parlamentară va sprijini Guvernul în toate acțiunile sale pentru 

a-și îndeplini cu cinste și demnitate mandatul pe care îl va avea în următoarele 6 luni la Președinția Consiliului Uniunii Europene. 

Totodată, în ciuda tuturor comentariilor politice care trebuie privite în cheia anului electoral în care ne aflăm, vreau să vă asigur de 

deschiderea totală pro-europeană și de dorința noastră sinceră ca România să își consolideze statutul de stat membru cu drepturi egale 

în cadrul acestei mari familii care se numește Uniunea Europeană. Decizia noastră, a României, de a adera la UE a fost o decizie 

suverană, exprimată în cel mai înalt grad în momentul în care poporul român a adoptat,prin referendum, noua Constituție a României 

care a deschis practic drumul nostru european. A fost decizia suverană a poporului român de a parcurge drumul european și de a 

ajunge astăzi aici în cea mai onorantă postură de a conduce Consiliul UE. Vrem să fim europeni și ne dorim în egală măsură să fim 

tratați pe deplin ca cetățeni europeni. Românii au în continuare cea mai mare încredere în instituțiile europene. Eu personal, și sunt 

convins că la fel gândesc și concetățenii mei, nu îmi pot imagina România în afară Uniunii. Simțim că facem parte din această  familie 

europeană și ne dorim să lucrăm împreună pentru binele și progresul Uniunii. România este o țară pe care vă puteți baza în construcția 

europeană și, de aceea, cred că țara mea merită să fie respectată ca un partener de încredere în realizarea acestui proiect atât de 

ambițios care se numește Uniunea Europeană. Astăzi, după mai bine de un deceniu de la aderarea țării noastre, este pentru prima dată 

când România preia Președinția rotativă a Consiliului UE. Și chiar dacă rolul țării mele în această ipostază este de a acorda prioritate 

agendei europene față de agenda națională vă pot spune, cu toată convingerea, că ne asumăm acest rol în mod suveran, conștienți 

fiind că în această ipostază România are datoria de a fi mediator înțelept care să îndemne la un consens liber consimțit de către statele 

membre ale Uniunii. Ne vom achita cu demnitate de această datorie și vă pot garanta că la București există voința politică foarte clară 

ca România să își îndeplinească mandatul la conducerea Consiliului Uniunii. Vă asigur, domnule președinte Juncker, că decidenții 

majorității politice de la București au înțeles foarte bine care este rolul României în această ipostază. Am tratat cu toată seriozitatea 

recomandările de a asigura un consens politic pe perioada președinției. Doamna prim-ministru Viorica Dăncilă a exprimat în apelul 

similar în Parlamentul României, care a fost adresat tuturor partidelor politice, iar eu personal, în calitate de reprezentant al Camerei 

Deputaților, reiterez acest apel la consens între toate grupurile parlamentare. Desigur, trebuie să înțelegem contextul electoral în care 
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ne aflăm. Nu mă refer doar la alegerile europarlamentare din primăvară, care vor determina alegeri în toate statele membre. În plus 

România va avea spre iarnă alegeri prezidențiale, iar anul viitor vom avea alegeri pentru noul Parlament. Deci, accentele electorale care 

au fost exprimate uneori mai contondent, se resimt și se vor resimți probabil și în următoarele 6 luni. Vă asigur însă, domnule președinte 

Juncker, și asigur pe toți partenerii noștri europeni, că majoritatea parlamentară de la București are înțelepciunea și maturitatea 

politică necesară pentru a sprijini Guvernul în îndeplinirea onorantei misiuni pe care o va avea la Președinția Uniunii. Îmi exprim 

speranța că aceeași atitudine va fi însușită și de celelalte forțe politice. Dar, cel puțin în ceea ce privește majoritatea parlamentară, în 

numele căruia pot vorbi, vă pot asigura că vom manifesta echilibru, înțelepciune, responsabilitate și cumpătare, astfel încât disputele 

politice firești într-un an electoral să nu afecteze mandatul Președinției române a Consiliului UE. România va demonstra că este o țară 

demnă care se poate achita cu cinste de această onorantă misiune. Vă puteți baza cu toată încrederea pe o bună Președinție a 

Consiliului Uniunii în mandatul României”. 

 

Discursul dlui Antonio Tajani, președintele Parlamentului European  

 „Bună seara, România! La mulți ani! Cele mai bune urări pentru noul an! 

Permiteți-mi, în primul rând, să vă adresez cele mai bune urări pentru noul an. 

2019 va fi un an crucial pentru România și pentru Europa. Președinția română 

va ghida Consiliul Uniunii în lunile dinaintea alegerilor europene, într-un 

moment în care cetățenii noștri cer o Europă mai eficientă. România a avut 

întotdeauna o vocație europeană. Cu 2000 de ani în urmă, strămoșii noștri 

romani au traversat Dunărea și au ajuns pe teritoriul vostru construind un pod – 

unic în lume, la acea vreme. Această epopee a schimbat cursul istoriei. Numele 

frumoasei voastre țări vine de la romani și de la puternica lor prezență. Rădăcinile noastre comune creează afinități și ne leagă într-o 

firească prietenie. Cunosc și apreciez poporul român de mai multe decenii. Sunteți curajoși, hotărâți și generoși. De-a lungul istoriei 

voastre, aceste calități au fost de nenumărate ori puse la încercare, și tot de atâtea ori s-au dovedit mai puternice. Aceste calități vor 

contribui la reușita Președinției române. Traversăm o perioadă de schimbări profunde și rapide. Revoluția tehnologică, valuri le de 

migranți, tensiunile de la frontierele noastre, terorismul, încălzirea globală: toate acestea îi sperie pe mulți europeni. În fața unei Uniuni 

adesea incapabile să reacționeze rapid, sirenele populiste câștigă teren. Și totuși, în această lume tot mai nesigură, trebuie mai mult ca 

oricând să avem o Europă puternică, capabilă să-și protejeze cetățenii. Este esențial să ne unim eforturile pentru o Europă mai eficientă. 

Motto-ul Președinției române răspunde acestui imperativ: «Coeziunea, o valoare europeană comună», pentru că reflectă exact voința 

de a nu lăsa pe nimeni deoparte. Împărtășesc viziunea marelui diplomat Grigore Gafencu, care, la încheierea celui de-al Doilea Război 

Mondial, spunea: «Nu există decât o singură Europă! Chiar dacă trupul său este mutilat și împărțit, ideea europeană este indivizibilă. 

Europa nu poate renaște în Vest, daca ea moare în Est. Niciunde cuvântul Europa nu găsește un răspuns mai puternic decât în statele 

din Est. Ideea de unitate europeană poartă în mintea unei jumătăți întregi de continent o promisiune de pace și, prin urmare,  o 

promisiune de eliberare». Forța Europei unite nu e o vorbă în vânt. Pentru noi, cetățenii, această forță înseamnă, pentru prima oară în 

istorie, posibilitatea de a trăi împreună, liber și pașnic. Această forță este opusul violenței și al schematismului naționalist. Această forță 
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se întemeiază pe valori, pe democrație, pe statul de drept, pe respectarea demnității și a libertății fiecăruia. Europa trebuie să fie 

capabilă să acționeze. Este absolut esențial ca următorul buget multianual al Uniunii să fie un buget politic, care să reflecte prioritățile 

unei Europe eficiente. Reducerea fondurilor de coeziune sau a cheltuielilor pentru agricultură ar fi o gravă eroare. Avem nevoie de un 

buget care să stimuleze investițiile în economia reală. Trebuie să creăm infrastructuri europene moderne, să investim mai mult în 

cercetare și inovare și să susținem întreprinderile mici și mijlocii. De asemenea, avem nevoie de resurse suplimentare pentru  a stimula 

tranziția energetică. Parlamentul European a votat un proiect de buget care reflectă aceste priorități. Contăm pe Președinția română 

pentru a duce mai departe această ambiție și pentru a susține ideea de coeziune și solidaritate. Toate statele membre trebuie  să creeze 

oportunități pentru tinerii lor. Misiunea noastră este de a îndepărta barierele dintre statele membre vechi și cele noi. Dacă vrem mai 

multă solidaritate în următorul buget, aceasta nu trebuie să fie cu sens unic. Doresc să mulțumesc României pentru că s-a oferit să 

primească solicitanți de azil din țările de primă intrare în Uniune. Este un exemplu de urmat. Principiul solidarității a stat, de asemenea, 

la baza susținerii aderării României la spațiul Schengen. Parlamentul European a susținut întotdeauna această aderare. Fac apel la 

statele membre care o blochează să-și modifice poziția. Aderarea României și a Bulgariei la spațiul Schengen ar fi benefică pentru 

securitatea tuturor țărilor europene și sper că aceasta se va realiza în cursul Președinției române. Concluzie - votul pentru Brexit, 

războaiele comerciale, protestele cetățenilor și apariția unor mișcări suveraniste ne obligă să reflectăm la calea de urmat. De la 

începutul mandatului meu, 14 șefi europeni de stat și de guvern au venit la Parlamentul European pentru a dezbate în plen modul în 

care am putea schimba Uniunea. Vă mulțumesc, domnule Iohannis, pentru valoroasa dumneavoastră contribuție. România trebuie să 

aibă un rol central în construcția noii Europe. Aceasta este ideea de bază a Summit-ului de la Sibiu, care va avea loc la 9 mai 2019. Este 

imperios necesar să obținem rezultate: pentru reforma sistemului Dublin, care este urgentă; pentru o piață internă mai echitabilă, în 

care toată lumea – inclusiv giganții Internetului – își plătește impozitele și respectă regulile; pentru ambiția de a reuși în era digitală; 

pentru finalizarea Uniunii bancare; pentru o guvernanță economică eficientă și democratică; pentru un comerț deschis, cu condiții de 

concurență echitabile. Trebuie, de asemenea, să apărăm dreptul cetățenilor de a vota liber la următoarele alegeri europene, făcând tot 

posibilul pentru ca știrile false să nu denatureze campania electorală, în tentativa lor de a manipula convingerile politice.  Să nu ne 

temem, însă, de «enormitatea posibilului», cum spunea filozoful Emil Cioran. Drumul care vă stă în față e dificil, dar poporul român nu 

este singur. România preia pentru prima oară Președinția Consiliului Uniunii Europene. Și va fi o reușită! Puteți conta pe susținerea 

Parlamentului European și pe susținerea mea. La câteva săptămâni de la sărbătorirea a 100 de ani de la unirea României, aș vrea să vă 

reamintesc această vorbă din înțelepciunea populară română: «unde-i unul, nu-i putere, unde sunt doi, puterea crește»! Să o facem 

atunci! Mulțumesc!” 

Discursul dlui Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene 

 „Domnule președinte, doamnă prim-ministru, dragi prieteni, vreau să vă 

mulțumesc, să mulțumesc Președinției române că ne-a întâmpinat în acest loc 

magnific. Admir viața dvs. intelectuală și culturală, este puternică. Am nu numai o 

mare plăcere, ci și o mare emoție că sunt aici. Simt că această zi este una de 

hotar: deschidem prima Președinție română a Consiliul UE. Ne aducem aminte că 

în 2007 România s-a alăturat familiei europene, în acea zi ne-am adus aminte de 

un decret care a întinat istoria Europei, dar istoria și geografia europeană au fost 
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marcate în bine, în timpul Consiliului pe care l-am prezidat și când am hotărât aderarea României. Până în această zi sunt mândru, am 

rămas mândru de acest act semnat. Drumul spre aderarea României a fost mereu dificil și a cerut mari exigențe. UE nu face 

compromisuri, chiar dacă e vorba de drepturile omului, statul de drept, lupta împotriva corupției, nu există compromisuri. Nu  e posibil 

să se facă compromisuri, pentru că România are locul ei în UE. Locul natural al României este și în centrul zonei Schengen. Din 2014 am 

pledat ca România să facă parte din zona Schengen. România preia acum Președinția Consiliului UE. Vom deschide un nou capitol  din 

istoria noastră comună, care se va deschide la Sibiu, unde vom da o adevărată perspectivă de viitor tuturor cetățenilor noștri. Astăzi 

vom face în așa fel încât prima Președinție a României să fie un moment istoric. Vom face în așa fel ca această Europă, care a fost 

divizată, să se concilieze și să rămână un model în lume. Contez pe energia și unitatea națiunii române. Toate instituțiile trebuie să fie 

împreună. România și Europa sunt două lucruri care merg împreună! Trăiască România și trăiască Europa.” 

 

        Discursul dlui Donald Tusk, președintele Consiliului European 

„Sunt foarte mândru și fericit că voi conduce, împreună cu 

dumneavoastră, afacerile noastre europene comune în acest semestru al 

primei Președinții române la Consiliului Uniunii Europene. Sunt convins că, 

în aceste 6 luni, veți interpreta cu energie și înțelepciune o adevărată 

Rapsodie română. Sunt sigur că președinția dumneavoastră va fi la fel de 

energică, de românească și de europeană la fel ca muzica lui George 

Enescu. Și nu o spun doar pentru că ne aflăm la Ateneu în această seară.  O 

spun pentru că știu cât de rezistentă și de creativă este națiunea română. 

Cred că, sub bagheta dumneavoastră, orchestra va găsi sunetul potrivit și 

că veți face tot ce vă stă în putință pentru a lucra ca o echipă pentru 

apărarea intereselor Europei. Veți fi gazdele Europei și sunt convins că veți acționa în spiritul proverbului: «Omul sfințește locul». Am 

încredere, de asemenea, că veți acorda importanța necesară respectării regulilor. În această lume în transformare rapidă, în care 

viitorul ne va surprinde zi de zi, respectarea regulilor și atașamentul față de principii vor juca un rol esențial. După cum spunea Nichita 

Stănescu într-o frumoasă poezie: «Se apropie viitorul, se aude, se vede/ Gândurile pe care le trimit spre el/ se-ntorc mai repede ca 

altădată./ Și-mi trec scântei șuierând în viteză/ prin suflet, vestindu-l întruna». În mare măsură, depinde acum de România dacă și în ce 

fel Europa va depăși provocările viitorului. Depinde numai de dumneavoastră dacă politica românească va fi pentru Europa un exemplu 

bun sau un avertisment sever. La reuniunea informală de la Sibiu a Consiliului European va fi în joc concepția noastră comună  în privința 

viitorului Europei. Celor care își imaginează că în Uniunea Europeană e un semn de putere să acționezi în afara regulilor convenite și să 

găsești scurtături le spun că se înșeală. Este un semn de slăbiciune. Celor care fac eforturi pentru a apăra valorile europene, libertatea și 

drepturile noastre, le spun: continuați lupta! Nu uitați că provocări vor exista întotdeauna și că uneori, după cum spunea Mircea Eliade: 

«Lumina nu vine din lumină, ci din întuneric». Și amintiți-vă și de aceste vorbe ale lui Andrei Pleșu: «Toate obstacolele ne par ziduri. 

Problema e să le tratăm drept oglinzi sau ferestre». România are puterea de a fascina și de a încânta. În familia mea, prima mașină a 

fost Dacia 1300, a socrului meu. Întâmplarea face că, astăzi, socrul fiului meu conduce și el o Dacie Duster. Totuși, mai mult decât 
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mașinile românești, mă fascinează intelectualii și sportivii români. Mircea Eliade, pe care l-am citat mai devreme, Emil Cioran, dadaistul 

Tristan Tzara, Eugen Ionescu sunt toți eroi ai imaginației mele. La fel ca sportivii de seama Nadiei Comăneci și a Simonei Ha lep, care 

încântă publicul din întreaga lume. Dar episodul care mi s-a întipărit cel mai bine în memorie a fost finala Cupei campionilor europeni la 

fotbal, de la Sevilla, din 1986, când Steaua București a învins Barcelona. Și aș vrea să fac un apel la toți românii, să apere, în România și 

în Europa, fundamentele civilizației noastre politice: libertatea, integritatea, respectarea adevărului în viața publică, statul de drept și 

constituția. Să le apere cu aceeași hotărâre cu care Helmuth Duckadam a apărat acele patru penalty-uri la rând. Atunci, și mie mi s-a 

părut imposibil! Dar el a reușit. Și voi veți reuși. Pe această cale, vă asigur de tot sprijinul meu“. 

 

Discursul dnei Viorica Dăncilă, prim-ministru al Guvernului 

României  

„Domnule președinte al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, 

domnule președinte al Consiliului European, Donald Tusk, domnule 

președinte al Parlamentului European, Antonio Tajani, domnule președinte 

al României, Klaus Iohannis, domnule președinte al Senatului, Călin 

Popescu-Tăriceanu, domnule vicepreședinte al Camerei Deputaților, Florin 

Iordache, stimați invitați, doamnelor și domnilor - am deosebita onoare și 

bucuria de a ura astăzi invitaților noștri bun venit la București! Vă 

mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în cadrul acestui eveniment, în 

care marcăm un moment important pentru România: lansarea Președinției 

române a Consiliul Uniunii Europene. Pentru mine, este un moment încărcat de emoție, pentru că astăzi, în această situație cu totul 

specială pentru țara mea, am onoarea de a vorbi în numele concetățenilor mei. Am onoarea de a vorbi în numele României, care, timp 

de 6 luni, va sta cu demnitate la masa la care se iau decizii importante ale Uniunii Europene. Astăzi, românii se bucură de Președinția 

Consiliului Uniunii Europene, ocupă locul meritat în Europa, locul în care să primească același respect, aceleași drepturi și aceleași 

beneficii de care se bucură toți cetățenii europeni. Cu acest gând voi reprezenta țara mea și pe concetățenii mei în următoarele 6 luni. 

România va conduce cu demnitate Consiliul Uniunii Europene. Văd că, astăzi, se află aici o parte dintre arhitecții integrării noastre 

europene, o parte dintre cei care au contribuit la însușirea de către România a valorilor și acquis-ului comunitar. Le mulțumesc cu 

sinceritate și cu respect pentru contribuția lor. Privind în urmă, cred că cel mai important pas al integrării noastre a fost atunci când 

poporul român a adoptat, prin referendum, actuala Constituție a României. Aceea este linia de start de la care a început cu adevărat 

integrarea noastră. Atunci a avut loc actul de voință al poporului român de a se alinia și de a-și însuși valorile și principiile Uniunii 

Europene. Constituția adoptată atunci, și care guvernează astăzi statul de drept din România, este garanția cea mai puternică că țara 

noastră a pornit pe drumul ireversibil al integrării europene. Constituția este reperul nostru european cel mai important, pentru că ea a 

fost elaborată în acord cu partenerii noștri europeni și a reprezentat linia de start în procesul de integrare euro-atlantică. Astăzi, putem 

spune cu toată convingerea că ceea ce este european este și constituțional, iar, în egală măsură, ceea ce este constituțional  este în 

deplin acord cu valorile și principiile europene. Această Constituție ne spune astăzi, în momentul preluării președinției rotative, că 
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Guvernul României are datoria de a gestiona dosarele europene în perioada președinției. Ca prim-ministru al României, îmi asum cu 

onoare și demnitate această înaltă responsabilitate în fața Europei și a celor peste 500 de milioane de cetățeni europeni. Vom 

demonstra că România și-a câștigat pe deplin rolul și poziția de stat membru, cu drepturi depline, al Uniunii Europene. Vom demonstra 

că România merită respectul comunității europene și statutul de partener egal în marea construcție europeană. Vom demonstra că 

România este pe deplin pregătită să stea cu fruntea sus, în rând cu toate celelalte state membre. Și vom arăta că România este bine 

pregătită să gestioneze dosarele importante aflate pe agenda europeană și să fie un mediator imparțial, care poate genera consens în 

plan european. Le transmit, deci, tuturor românilor și partenerilor noștri europeni același mesaj: «Îndrăzniți să credeți în România! 

Îndrăzniți să credeți în capacitatea României de a conduce cu cinste și onoare Consiliul Uniunii Europene!»  Astăzi, mai mult ca 

niciodată, putem demonstra că poporul român este un popor cu adevărat european, atașat de valorile și aspirațiile din spațiul 

comunitar. Și vreau să le spun partenerilor noștri că românii au fost, sunt și vor rămâne un popor pro-european. Nu ne-am schimbat cu 

nimic opțiunea noastră pro-europeană și nu văd nici un motiv să ne-o schimbăm în viitor. Dimpotrivă, ne dorim să participăm activ la 

deciziile majore ale Uniunii și iată că, astăzi, începem să o facem! Ne dorim să fim parteneri egali și respectați în Uniunea Europeană și 

iată că, astăzi, România se așază la masa la care se discută și se decide viitorul Uniunii! Ne dorim ca România, alături de toate celelalte 

state europene, să se bucure de aceleași beneficii pe care le oferă acest grandios proiect al unei Europe puternice și unite, și, iată că, 

astăzi, Președinția română a Consiliul Uniunii începe sub semnul întăririi coeziunii dintre statele membre! Coeziunea și unitatea 

reprezintă viziunea noastră la conducerea Uniunii! Vă garantez că miniștrii guvernului pe care îl conduc vor gestiona cu toată  

seriozitatea dosarele vitale pentru prezentul și viitorul Uniunii Europene. Suntem, totodată, conștienți de provocările pe care le avem în 

față. Nu le minimalizăm, dar nici nu le exagerăm. Le vom trata cu aceeași seriozitate și le vom răspunde cu realism și determ inare. 

Doamnelor și domnilor, mă adresez dumneavoastră, astăzi, ca prim-ministru al unui stat pentru care aderarea la Uniunea Europeană a 

reprezentat împlinirea unei aspirații naționale. Sistemul democratic, dezvoltarea economică și siguranța de care se bucură astăzi 

România sunt rezultatele tangibile ale acestui parcurs. Calea europeană a fost și rămâne alegerea noastră, iar în același timp suntem pe 

deplin conștienți de caracterul ireversibil al drumului pe care am pornit. Viitorul nostru se află mereu în față, nu în spate! Deci, mergem 

înainte pe calea europeană pe care am pornit! În același timp, însă, nu trebuie să uităm niciodată de unde am plecat. Este un imperativ 

valabil pentru toate statele membre ale Uniunii. Să ne amintim cu toții idealurile, principiile și valorile pe care s-a clădit proiectul 

european. Am pornit de la convingerea că, împreună, vom fi cu adevărat mai puternici pe plan mondial, iar interesele naționale vor fi 

împlinite într-o mai mare măsură în cadrul Uniunii decât în afara ei.  Dacă vrem ca Uniunea să meargă înainte, atunci trebuie să 

mergem cu toții înainte. Nimeni nu poate fi lăsat în urmă. Dacă vrem ca Uniunea să fie mai puternică, atunci toate statele membre 

trebuie să fie puternice, iar cei mai slabi trebuie ajutați să devină mai puternici. Iar dacă vrem ca Uniunea să fie respectată pe plan 

internațional, atunci trebuie ca, în primul rând, noi să ne respectăm între noi și să realizăm că fiecare stat membru are o contribuție 

certă la valoarea întregii Uniuni. Și nu suntem deloc puțini cei care ne dorim o Europă mai unită. Președintele Comisiei Europene, 

domnul Jean Claude Juncker, spunea în Carta Albă privind Viitorul Uniunii că: «pe măsură ce stabilim încotro vrem să ne îndreptăm, 

trebuie mereu să ne amintim că momentele în care Europa a fost în cea mai bună formă au fost cele în care am dat dovadă de un itate, 

de curaj și de convingerea că putem avea un viitor împreună». Acesta este și motivul nostru pentru care ne propunem ca, în mandatul 

președinției noastre, Uniunea să meargă în același ritm și cu aceeași cadență. Și vom susține, în primul rând, acele decizii care se vor 

afla deasupra diferențelor politice, deasupra varietății naționale, deasupra diferențelor de dezvoltare și care pot contribui astfel la 
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întărirea coeziunii între statele membre. Vom promova ceea ce ne unește și vom restrânge ceea ce ne desparte. Îmi doresc cu sinceritate 

ca, după mandatul nostru la Președinția Consiliului, Uniunea Europeană să fie mai solidă, mai unită și mai solidară. Acesta este spiritul 

Uniunii Europene. Aceasta este viziunea pe care o va urma România în cele 6 luni în care va deține președinția Consiliului Un iunii 

Europene. În final, mulțumesc încă o dată Consiliului European, Consiliului Uniunii Europene, Comisiei Europene, Parlamentului 

European și celorlalte președinții rotative pentru colaborarea fructuoasă care ne-a permis să ne pregătim corespunzător pentru acest 

moment. Am convingerea că unirea face puterea și vă adresez invitația de a continua să lucrăm împreună pentru o președinție de 

succes a României la Consiliul Uniunii Europene. Vă mulțumesc!” 

 

Victor Boștinaru, vicepreședinte al grupului S&D, a afirmat: „(...) Mă aștept să se convină asupra unei viziuni pentru Europa care să excludă 

două viteze, mai multe viteze și elementele de tensiune care pot să dăuneze proiectului european. De aceea, vreau să cred că summit-ul de la Sibiu 

va consfinți o viziune în care solidaritatea și unitatea să prevaleze. Mă aștept ca acest summit să binecuvânteze acordul referitor la buget. Este 

previzibil ca acordul privind Brexit să fie confirmat la summit-ul de la Sibiu. Tot aici ar trebui luată o decizie majoră privind reafirmarea politicii de 

extindere către Balcanii de Vest și redefinirea cu elemente mai pragmatice a Parteneriatului Estic. Cred că în timpul președinției românești vor 

trebui să fie definite riguros direcțiile privitoare la politica europeană de apărare.” 

Marian-Jean Marinescu, vicepreședinte al grupului PPE, a declarat: „(...) Președinția României se suprapune cu o agendă europeană cu mize 

mari, precum migrația, Brexit, cadrul financiar multianual şi, desigur, redefinirea viitorului Uniunii Europene, în urma Summit-ului de la Sibiu. Din 

perspectiva mea, negocierea bugetului multianual pentru exercițiul financiar 2021-2027 este marele test atât al României, cât şi al UE, pentru că 

redefinirea viitorului comunității europene are nevoie de transpunerea concretă în politici și în finanțarea acestora. De aceea, aștept putere de 

negociere din partea președinției române astfel încât să asigure ajungerea la un consens asupra bugetului între toate statele membre. Uniunea 

Europeană funcționează prin negociere şi consens, iar când vorbim despre bugetul multianual aceste două mecanisme sunt aduse la maximul 

potențialului lor.” 

 „Îmi doresc, în primul rând, o gestionare activă și inteligentă a trei subiecte principale: cadrul financiar multianual, problemele legate de 

Brexit și alegerile europene din mai. În plus, ar fi grozav dacă România ar relansa proiectele politicii de coeziune, ceea ce ar relansa și speranțele și 

încrederea tuturor cetățenilor în Uniunea Europeană”, a punctat Laurențiu Rebega, membru din grupul CRE. 

Norica Nicolai, vicepreședintă al grupului ALDE, consideră că: „(...) Prima președinție rotativă la Consiliului asigurată de România intervine, 

din păcate, într-o perioadă dificilă pentru Uniunea Europeană și pentru țara mea. Cele două dosare, Brexitul și bugetul multianual al Uniunii, vor 

marca viitorul Uniunii Europene. În contextul unei creșteri a populismului și extremismului în interiorul Uniunii, sper că rolul României va consolida 

valorile pro-europene, astfel încât Summit-ul UE de la Sibiu, din 9 mai a.c., să fie un eveniment care să medieze dorința tuturor statelor membre de 

a consolida UE. Eu am încredere în capacitatea României de a gestiona această președinție și voi sprijinii politic eforturile depuse în finalizarea 

adoptării legislației.” 

 

 

 

PUNCTE DE VEDERE ALE PARLAMENTARILOR EUROPENI  

http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/39711/VICTOR_BOSTINARU/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/33982/MARIAN-JEAN_MARINESCU/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/39711/VICTOR_BOSTINARU/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/96825/NORICA_NICOLAI/home
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Marți, 15 ianuarie a.c., este prevăzut a se desfășura în Parlamentul britanic votul asupra Brexitului. Dacă se aprobă acordul de 

retragere, Regatul Unit va ieși din UE la 29 martie a.c., pe baza prevederilor din acord. Ceea ce reiese cu claritate acum, în pofida 

tuturor controverselor și știrilor care se vehiculează în mass-media, este că ambele părți au interesul comun de a acționa pentru o 

retragere ordonată și că partea britanică trebuie să renunțe la așa numitele “linii roșii” care au marcat tot parcursul celor 17 luni de 

negocieri.   

Președintele Comisiei Europene și-a reiterat sprijinul oferit premierului britanic, în încercarea acesteia de a obține acordul 

Parlamentului. În același timp, însă, și-a exprimat scepticismul  cu privire la  șansele de succes.  

Între timp, mai mult de 200 de deputați au semnat o scrisoare către PM Theresa May, cerându-i să excludă posibilitatea unui 

Brexit fără acord, iar Parlamentul britanic a anunțat că va dezbate o serie de petiții ale cetățenilor britanici pe tema Brexitului, parte 

dintre acestea solicitând un Brexit fără acord, parte un nou referendum sau oprirea definitivă a Brexitului.   
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