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Priorități ale Președinției României la Consiliul Uniunii Europene 

 
Preluarea Președinției Consiliului Uniunii Europene la 1 ianuarie 2019 reprezintă un 
moment de o importanță deosebită pentru România și oportunitatea de a reafirma 
angajamentul nostru în favoarea consolidării proiectului european. 
Contextul european aparte marcat de o serie de procese precum Brexit-ul și definirea 
relațiilor viitoare cu Marea Britanie, partener strategic important, procesul de reflecție 
asupra viitorului Europei și viitoarele alegeri pentru Parlamentul European din mai 2019, 
urmate de un nou ciclu instituțional UE, va contribui la accentuarea complexității 
viitoarei agende europene. 
Totodată, România, ca Președinție a Consiliului UE va avea în atenție și evoluțiile 
internaționale care modelează temele europene în dezbatere, precum parteneriatul 
transatlantic, ascensiunea discursului eurosceptic și o presiune internațională crescută 
asupra modelului european de economie socială de piață. 
Ne propunem în acest context marcat de provocări, un mandat la Președinția Consiliului 
UE realist şi pragmatic, dar în același timp, ambiţios, pentru asigurarea continuității 
agendei europene.  
Summit-ul informal de la Sibiu (9 mai 2019) reprezintă un moment-cheie pentru 
proiectarea viitorului unei Uniuni mai puternice, mai unite, mai coezive și mai 
democratice, în cadrul căruia vor fi definite liniile de acțiune ale Uniunii pentru următorii 
ani. Totodată, calendarul Președinției României la Consiliul UE include, pe lângă 
reuniunile formale tradiționale ale președințiilor rotative, numeroase evenimente 
informale organizate la nivel național, dar și la Bruxelles, care vor permite evidențierea 
avantajelor comparative ale țării noastre, dar și promovarea viziunii României în raport 
cu politicile europene.  
Pe durata Președinției, vom menține angajamentul pentru o Uniune Europeană unită, 
coezivă și concentrată pe obținerea de rezultate concrete. Președinția României la 
Consiliul UE va conta pe voința politică a statelor membre și a Parlamentului European 
pentru a aduce cât mai aproape de încheiere cât mai multe dosare și va acționa ca un 
veritabil mediator imparțial între statele membre și co-legislatori pentru a genera soluții 
în vederea avansării agendei europene. Vom avea nevoie de angajamentul tuturor 
actorilor implicați pentru a întruni consensul general asupra unor dosare importante 
precum viitorul Cadru Financiar Multianual.  
Vom urmări ca politicile Uniunii să se raporteze în permanență la principiul coeziunii 
între statele membre, regiuni și toți cetățenii, iar motto-ul nostru „Coeziunea, o valoare 
comună europeană” reflectă această viziune.  
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Președinția României la Consiliul UE se va concentra pe patru piloni de acțiune: Europa 
convergenței, Europa siguranței, Europa, actor global și Europa valorilor comune.  
Astfel, Președinția României la Consiliul UE va urmări asigurarea convergenței și 
coeziunii în scopul unei dezvoltări durabile și echitabile pentru toți cetățenii și statele 
membre prin creșterea competitivității și reducerea decalajelor de dezvoltare, progres 
social, promovarea conectivității și a digitalizării, stimularea antreprenorialului și 
consolidarea politicii industriale. Totodată, Președinția României la Consiliul UE va 
sprijini avansarea politicilor europene de succes precum zona Euro, piața internă, politica 
agricolă comună și politica de coeziune, care aduc rezultate tangibile pentru toți. 
Consolidarea unei Europe sigure va putea fi realizată printr-un plus de coeziune între 
statele membre în fața noilor provocări de securitate ce amenință siguranța cetățenilor și 
sprijinirea inițiativelor de cooperare în domeniu. 
Rolul global al Europei va putea fi întărit 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 UE. 
Prin promovarea unei Europe a valorilor comune, Președinția României la Consiliul UE 
vizează stimularea solidarității și coeziunii Uniunii prin promovarea politicilor privind 
combaterea discriminării, egalitatea de șanse și tratamentul egal pentru femei și bărbați, 
creșterea implicării cetățenilor în dezbaterile europene, dar și prin protejarea sistemului 
nostru democratic și prin acțiuni concertate și susținute pentru protejarea alegerilor 
democratice și libere din UE împotriva interferențelor externe. 
Cei patru piloni se vor reflecta și în evenimentele ce urmează să fie derulate pe parcursul 
mandatului. De asemenea, Programul de lucru al României la Președinția Consiliului UE 
a fost realizat pornind de la acești patru piloni și, potrivit practicii, va fi public după 
preluarea efectivă a președinției rotative. România va urmări, prin acțiunile sale, să 
contribuie la consolidarea coeziunii și unității europene, ca premise ale avansării 
proiectului european.  
 

 
 


