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PROCES VERBAL
al lucrărilor şedinţelor Comisiei pentru politică externă
15 – 18 iulie 2013
În perioada 15 – 18 iulie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a
desfăşurat lucrările, cu următoarea ordine de zi:
¾ Aprofundarea priorităţilor Preşedinţiei Lituaniei a Consiliului
Uniunii Europene
Principalele priorităţi anunţate sunt:
•
•
•

•

•

•

Consolidarea uniunii monetare şi crearea uniunii bancare
Stimularea creşterii economice şi crearea de locuri de muncă
Realizarea unor acorduri de liber schimb cu Japonia, zona
mediteraneană şi SUA şi consolidarea cooperării dintre UE şi partenerii
săi estici.
Promovarea unei politici prietenoase faţă de mediul înconjurător prin
pregătirea Conferinţei privind schimbările climatice care va fi organizată
în SUA, acţionând pentru obţinerea unui acord în acest sens, până în
2015.
Promovarea de acţiuni rapide la provocările energetice şi garantarea
siguranţei energetice a Uniunii. Europa are nevoie de furnizarea de
gaze şi electricitate dar şi de crearea de reţele energetice. Preşedinţia
lituaniană va încerca să finalizeze single market 1 şi să realizeze
progrese în ceea ce priveşte single market 2.
Promovarea valorilor în afara frontierelor europene constituie, în
viziunea preşedinţiei lituaniene, o datorie morală şi o sursă de inspiraţie
la care invită primirea Premiului Nobel pentru Pace.

Lituania preia preşedinţia Consiliului Uniunii Europene într-un moment în
care aceasta se pregăteşte de importante schimbări instituţionale, determinate
de contextul electoral european, iar încrederea populaţiei într-o Europă
deschisă şi unită în ţeluri, nu trebuie decepţionate. Provocările economice

constituie o preocupare centrală a momentului, integrarea trebuie să rămână o
politică deschisă a Uniunii, iar valorile europene nu trebuie uitate.
Una dintre prioritățile președinției Lituaniei referitor la ţara noastră, este
susținerea aspirațiilor legitime ale României de aderare la Schengen.
Lituania va depune eforturi pentru a convinge statele care se dovedesc încă
reticente că România este pregătită pentru a face parte din Spaţiul Schengen.
Lucrările şedinţelor Comisiei au fost conduse de domnul preşedinte
Borbély László.
La şedinţele din perioada 15 – 18 iulie a.c., au participat următorii 25
deputaţi: Borbély László (UDMR), Intotero Natalia-Elena (PSD),Roman
Petre (PNL), Comşa Cornel-George (PP-DD), Tocuţ Dan-Laurenţiu (PNL),
Anghel Gabriela-Lola (PP-DD), Balan Ioan (PDL), Bot Octavian (PNL),
Budurescu Daniel-Stamate (PNL), Enea Constantin-Cosmin (PNL),
Frăticiu Gheorghe (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (minorităţi naţionale), Militaru
Lucian (PDL), Mitrea Manuela (PSD), Nicoară Romeo Florin (PNL),
Niculescu-Mizil Ştefănescu Tohme Oana (PSD), Nistor Gheorghe-Vlad
(PNL), Pârgaru Ion (PNL), Pistru-Popa Eusebiu Manea (PDL), Popoviciu
Alin-Augustin-Florin (PDL), Rizea Cristian (PSD), Sava Andrei-Valentin
(PSD), Şcheau Ion (PP-DD), Tiuch Cătălin (PSD), Tudorache Daniel (PSD).
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