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DECLARAȚIA PARLAMENTULUI ROMÂNIEI 

privind dimensiunea parlamentară a președinției rotative a Consiliului UE 

pe care România o va exercita în perioada 

1 ianuarie – 30 iunie 2019 

 

 

 
Parlamentul României, ca expresie fundamentală a suveranității naționale și a 

democrației, reprezentant al societății românești în ansamblul ei și unică autoritate 

legiuitoare, în temeiul prevederilor art. 13, pct. 23 din Regulamentul activităţilor comune 

ale Camerei Deputaţilor şi Senatului,  

 

 Asigurând angajamentul ferm și voința deplină ale României de a contribui, printr-un 

efort comun, la protejarea, promovarea și întărirea valorilor europene, precum și la avansarea 

agendei Uniunii Europene, în beneficiul proiectului european și al cetățenilor,  

 

Considerând că România va prelua președinția Consiliului Uniunii Europene într-o 

perioadă caracterizată de efort comun al statelor membre pentru identificarea unor răspunsuri 

la provocările majore la adresa proiectului european în dorința de a consolida pacea, 

libertatea, stabilitatea, prosperitatea, solidaritatea socială și coeziunea,  

Conștientizând contextul complex în care România va deține președinția Consiliului 

Uniunii Europene, marcat de multiple provocări, care vor avea un impact atât asupra vieții 

cetățenilor, cât și asupra guvernelor statelor membre, 

Accentuând capacitatea Guvernului României de a asigura un nivel adecvat de 

convergență între toate statele membre, de a îmbunătăți coeziunea Uniunii, precum și de a 

promova importanța pe care valorile europene comune o au pe toate dimensiunile și acțiunile 

Uniunii Europene,  

Sprijinind o agendă complexă de consolidare a proiectului european, România va 

urmări ca întregul spectru de activități să propună rezultate concrete pentru cele mai 

importante proiecte europene în desfășurare și să valorifice beneficiile pe care o Uniune 

puternică și coezivă le poate aduce fiecărui state membru în parte,  

Asigurând angajamentul ferm și voința deplină ale României de a contribui, printr-un 

efort conjugat, la avansarea priorităților de pe agenda Uniunii Europene, în beneficiul 

dezvoltării proiectului european, stabilității și securității statelor membre, precum și în 

interesul cetățenilor lor, 

Recunoscând importanța sporită și rolul determinant al parlamentelor naționale în 

procesul de luare a deciziilor la nivel european și implicit în stabilirea și implementarea 

deciziilor vizând prioritățile de pe agenda europeană, ca urmare a Tratatului de la Lisabona,  

Reliefând principiul fundamental al răspunderii guvernelor în fața parlamentelor 

naționale, consfințit și de tratatele Uniunii Europene, 
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Subliniind importanța dimensiunii parlamentare a Președinției române a Consiliul 

Uniunii Europene și exprimând disponibilitatea Parlamentului României de a colabora într-un 

mod activ cu Guvernul României cu privire la toate dosarele majore și inițiativele propuse 

pentru cele șase luni de mandat, 

declară că: 

 

 Își exprimă sprijinul pentru ca Președinția română la Consiliul Uniunii Europene pe 

parcursul celor șase luni de mandat să asigure convergența și coeziunea economică, 

socială și teritorială în scopul unei dezvoltări durabile și echitabile pentru toate statele 

membre, prin promovarea conectivității, a digitalizării, a implementării proiectelor de 

cooperare regionale, a stimulării antreprenorialului e și a competitivității economiei 

europene prin promovarea mobilității muncitorilor, prin accelerarea transferului 

tehnologic și prin aplicarea într-o măsură mai mare a principiilor economiei circulare , 

contribuind astfel la consolidarea instrumentelor de asigurare a securității și apărării 

Uniunii Europene, inclusiv prin prisma funcționării lor într-un mod eficient și coerent; 

 Susține că programul Președinției României la Consiliul Uniunii Europene va avea în 

prim-plan cetățeanul, toate eforturile urmând să se concentreze cu precădere pe avansarea 

dosarelor legislative și nelegislative care vor aduce rezultate tangibile pentru cetățenii 

europeni, conducând astfel la o Uniune mai puternică, mai democratică și mai aproape 

de cetățenii săi; 

 Încurajează Guvernul României să depună eforturi constante pentru adoptarea unor 

măsuri echilibrate pentru a păstra unitatea între statele membre ale Uniunii Europene 

și pentru a pune în aplicare strategia și prioritățile Uniunii, concentrându-și în același 

timp eforturile în vederea obținerii unor rezultate de succes în timpul președinției de 6 

luni. 

 Asigură că România va lucra în mod consecvent împreună cu celelalte state membre, la 

consolidarea rolului global al Uniunii Europene prin asigurarea unei politici externe și 

de securitate coerente și asumarea de angajamente comune ambițioase, în vederea 

dezvoltării parteneriatelor Uniunii Europene cu statele terțe și organizațiile 

internaționale, prin propunerea de acțiuni orientate în direcția prosperității și 

stabilității și în interesul cetățeanilor; 

 Va depune toate eforturile necesare asigurării unității și solidarității europene pentru o 

Uniune mai sigură, mai prosperă și mai pregătită în fața noilor provocări de securitate ce 

amenință siguranța cetățeanului și a Uniunii, prin sprijinirea inițiativelor de cooperare în 

domeniul securității și justiției; 

 Se va asigura că președinția română a Consiliului Uniunii Europene va veghea la 

respectarea deplină a libertăților fundamentale consacrate prin Tratatele Uniunii 

Europene, în privința libertății de circulație a personalelor, mărfurilor, serviciilor și 

capitalurilor, promovând mobilitatea ca vector de coeziune la nivel european, inclusiv în 

ceea ce privește piața muncii; 

 Vom continua susținerea aspirațiilor europene ale Republicii Moldova prin promovarea 

continuă a acestui subiect pe agenda europeană; 

 Va susține desfășurarea lucrărilor cu privire la exercitarea dimensiunii parlamentare a 

Președinției Consiliului Uniunii Europene și cere comisiilor implicate în organizarea 
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conferințelor să depună, între altele, eforturi pentru:  

o Susținerea priorităților și agendei de lucru europene centrate pe cetățean și 

dezvoltarea dimensiunii sociale a construcției europene; 

o Facilitarea dezbaterii interparlamentare constructive cu privire la Cadrul 

Financiar Multianual viitor, la resursele proprii ale UE, la investițiile, 

serviciile și bunurile publice pe care Uniunea trebuie să le furnizeze; 

o Susținerea politicii europene de coeziune, a unui buget adecvat al acesteia și a 

criteriilor de acces menite să răspundă nevoilor statelor net beneficiare; 

o Continuarea politicii agricole comune și asigurarea unui buget corespunzător 

al acesteia; 

o Facilitarea dialogului parlamentar cu Regatul Unit al Marii Britanii și al 

Irlandei de Nord, în contextul ieșirii acestuia din UE, și al negocierii 

viitoarelor noastre relații bilaterale și multilaterale; 

o Garantarea găsirii și punerea în aplicare a celor mai bune soluții privind protecția 

frontierelor externe, extinderea UE sau acțiunea europeană pe plan extern, cu 

păstrarea în atenție a Parteneriatului estic 

o Creșterea transparenței instituțiilor europene și a armonizării raporturilor 

dintre mediul public și mediul privat în întreaga UE. 

 Va pune accent pe sporirea vizibilității regiunii Mării Negre, inclusiv prin creșterea 

nivelului de interconectare cu regiunea Dunării și utilizarea pe deplin a potențialului și 

instrumentelor și strategiilor macro-regionale ale UE; 

 Va depune toate eforturile pentru ca România, în colaborare cu celelalte state membre și 

instituțiile europene, să avanseze dosarele europene vizând securitatea internă a Uniunii 

și reforma spațiului Schengen pe toată durata mandatului de Președinție a Consiliului 

Uniunii Europene. Mai mult, în noul context generat de Brexit, menținerea unității 

Uniunii este esențială, cu implicarea constructivă și transparentă a tuturor statelor membre 

în acest proces, iar președinția română a Consiliului Uniunii Europene va susține într-un 

mod consecvent această dimensiune; 

 În baza colaborării instituționale miniștrii vor informa periodic comisiile parlamentare de 

specialitate și grupurile partidelor politice cu privire la progresele înregistrate în punerea 

în aplicare a priorităților președinției române și la principalele evoluții ale temelor 

importante aflate pe agenda europeană, iar rezultatele reuniunilor Consiliului Uniunii 

Europene în toate formatele sale vor fi prezentate în plenul Parlamentului României. 

 Susține prioritățile României, avansate de Guvern și va depune toate eforturile atingerii 

tuturor obiectivelor pe timpul Președinției Consiliului Uniunii Europene.  

 În baza colaborării instituționale Președintele României este invitat să informeze 

Parlamentul asupra discuțiilor și deciziilor Consiliilor Europene 

. 


