
 
 

 
 
 

DECLARA軍IA PARLAMENTULUI ROMÂNIEI  
 

privind dimensiunea parlamentar< a pre群edin郡iei rotative a Consiliului UE 
 

pe care România o va exercita în perioada 
1 ianuarie – 30 iunie 2019 

 
 
 

Parlamentul României ca expresie a suveranit<Yii naYionale, care reprezint< 
societatea româneasc< în ansamblul ei, cu toate componentele ei Кi ca unic< autoritate 
legiuitoare, în temeiul prevederilor art. 13, pct. 23 din Regulamentul activit<Yilor comune 
ale Camerei DeputaYilor şi Senatului,  
 

Considerând c< România va prelua pre群edin郡ia Consiliului Uniunii Europene într-o 
perioad< caracterizat< de efort comun al statelor membre pentru identificarea unor r<spunsuri 
la provoc<rile majore la adresa proiectului european în dorin郡a de a consolida pacea, 
libertatea, stabilitatea, prosperitatea, solidaritatea social<, coeziunea pe care acestea le-a oferit 
de la început,  

ConКtientizând contextul în care România va de郡ine pre群edin郡ia Consiliului UE ca 
fiind unul complex, marcat de multiple provoc<ri, care vor avea un impact atât asupra vie郡ii 
cet<郡enilor, cât 群i asupra guvernelor, 

Subliniind c< România este pe deplin angajat< în a ac郡iona ca un veritabil mediator 
impar郡ial 群i ca un facilitator de consens pentru ca pe durata celor 群ase luni de mandat, 
preg<tit< s< î群i exercite cu succes atribu郡iile 群i s< avanseze o agend< european< ambi郡ioas<, 

Accentuând capacitatea României de a asigura un nivel adecvat de convergen郡< între 
toate statele membre, de îmbun<t<郡irea coeziunii 群i de men郡inerea 群i promovarea în toate 
dimensiunile 群i ac郡iunile Uniunii Europene importan郡a valorilor europene comune,  

Sprijinind o agend< complex< de consolidare a proiectului european, România va 
urm<ri, ca, prin activitatea pe care o va desf<群ura s< o ob郡in< rezultate concrete 群i s< pun< în 
valoare beneficiile pe care o uniune puternic< 群i coeziv< le poate aduce fiec<ruia în parte,  

Asigurând angajamentul ferm 群i voin郡a deplin< ale României de a contribui, printr-un 
efort comun, la avansarea agendei UE, în beneficiul proiectului european 群i al cet<郡enilor, 

Recunoscând rolul important al parlamentelor na郡ionale ca urmare a Tratatului de la 
Lisabona în formarea 群i punerea în aplicare a principalelor priorit<郡i pe agenda european<, 

Subliniind importan郡a dimensiunii parlamentare a pre群edin郡iei române a Consiliul 
Uniunii Europene pentru participarea cu succes 群i exprimând disponibilitatea de a colabora 
într-un mod activ cu guvernul României cu privire la toate problemele majore 群i ini郡iativele 
planificate, 
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Consider<: 
 

1. Programul Pre群edin郡iei României la Consiliul UE va avea în prim-plan cet<郡eanul, 
toate eforturile urmând s< se concentreze cu prec<dere pe avansarea dosarelor 
legislative 群i nelegislative care vor aduce rezultate tangibile pentru cet<郡enii 
europeni, conducând astfel la o Uniune mai puternic<, mai democratic< Кi mai 
aproape de cet<Мenii s<i; 

2. România va lucra în mod consecvent împreun< cu celelalte state membre, la 
consolidarea rolului global al Uniunii Europene prin asigurarea coeziunii în 
jurul angajamentelor comune Кi dezvoltarea de acМiuni orientate spre cet<Мean în 
М<rile terМe; 

3. Pre群edin郡ia român< pe parcursul celor 群ase luni de mandat va asigura convergenМ< 
Кi coeziunea economic<, social< Кi teritorial< în scopul unei dezvolt<ri durabile 
Кi echitabile pentru to郡i cet<郡enii 群i statele membre prin promovarea conectivit<Мii, 
a digitaliz<rii, a implement<rii proiectelor de cooperare regionale, a stimul<rii 
antreprenorialului 群i a competitivit<郡ii industriei europene, precum 群i la 
consolidarea instrumentelor de securitate la nivel UE 群i la func郡ionarea eficient< 群i 
coerent< a acestora; 

4. Men郡inerea unei Europe sigure printr-un plus de coeziune între statele membre în 
fa郡a noilor provoc<ri de securitate ce amenin郡< siguran郡a cet<郡eanului 群i sprijinirea 
iniМiativelor de cooperare în domeniul securit<Мii Кi justiМiei; 

5. Sporirea vizibilit<Мii regiunii M<rii Negre, inclusiv prin creКterea nivelului 
interconectarea cu regiunea Dun<rii Кi utilizarea pe deplin a potenМialului Кi 
instrumentelor Кi strategiilor macro-regionale ale UE; 

6. Încurajeaz< guvernul României s< depun< eforturi constante pentru adoptarea 
unor m<suri echilibrate pentru a p<stra unitatea între statele membre ale UE Кi 
pentru a pune în aplicare strategia Кi priorit<Мile Uniunii Europene, 
concentrându-群i în acela群i timp eforturile în vederea ob郡inerii unor rezultate 
specifice în timpul perioada de pre群edin郡ie pe 6 luni. 

7. România, în colaborare cu celelalte state membre 群i institu郡iile europene, va 
depune toate eforturile de avansare a dosarelor europene vizând securitatea 
intern< UE Кi reforma spaМiului Schengen pe toat< durata mandatului de 
PreКedinМie a Consiliului Uniunii Europene. Mai mult, în noul context generat de 
Brexit, men郡inerea unit<郡ii UE este esen郡ial<, cu implicarea constructiv< 群i 
transparent< a tuturor statelor membre în acest proces, iar  pre群edin郡ia român< a 
Consiliului Uniunii Europene va sus郡ine într-un mod consecvent aceast< 
dimensiune. 

8. Mini群trii vor informa periodic comisiile parlamentare cu privire la progresele 
înregistrate în punerea în aplicare a priorit<郡ilor pre群edin郡iei române, iar rezultatele 
群edin郡elor Consiliului European vor fi prezentate Parlamentului. 
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