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Competitivitatea economică, digitalizarea, protecţia şi securitatea cetăţenilor vor fi teme centrale
în cadrul preşedinţiei României la Consiliul UE, a declarat Premierul Dăncilă, preluată de
Romanian Global News.

În cursul următoarelor şase luni, preşedinţia română va avea ca obiectiv principal crearea unei
mai bune coeziuni între statele membre, atât la nivel politic, cât şi economic şi se va concentra
pe reducerea diferenţelor de dezvoltare între regiuni şi pe susţinerea competitivităţii economice
şi a digitalizării, în special în domeniul industrial european.

Gestionarea coerentă a fluxurilor de migraţie, întărirea frontierelor exterioare ale UE şi o mai
bună protecţie a cetăţenilor în spaţiul virtual reprezintă, de asemenea, priorităţi pentru primul
semestru al anului 2019. La acestea se adaugă extinderea mandatului Parchetului european la
infracţiuni legate de terorism şi o mai bună cooperare între ţările de origine şi ţările de tranzit în
chestiuni legate de migraţie.

Prim - ministrul Viorica Dăncilă a mai subliniat angajamentul guvernului român pentru a avansa
în dosarele referitoare la extinderea UE, cu o atenție specială pentru Balcanii de Vest, și pentru
reafirmarea valorilor europene comune.

În ceea ce privește Brexit, Viorica Dăncilă a afirmat că trebuie să ne învăţăm lecţiile din această
situație. Ea a adăugat de asemenea că „trebuie să folosim ocazia alegerilor europene pentru a
reorienta Europa către principiile sale fondatoare", pentru a construi o Europă puternică și
unitară.

În numele Comisiei Europene, vicepreședintele Andrus Ansip a subliniat că instituția pe care o
reprezintă va susține eforturile președinției române, menţionând în același timp numărul mare
de dosare legislative, în special în domeniul pieței unice, care trebuie finalizate înainte de
alegerile europene.
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Deputații din toate grupurile politice au declarat că sunt gata să colaboreze cu președinția
pentru a finaliza dosarele legislative în dezbatere în domeniile prioritare, subliniind că guvernul
român ar trebui să facă mai multe eforturi pentru stabilitate și coerența politicilor sale, în acord
cu valorile europene.

Pentru declarațiile deputaților europeni, puteţi accesa linkurile de mai jos:

Antonio TAJANI, Președinte PE și Viorica DANCILA, Prim-ministrul României

Andrus ANSIP, Vicepreședinte al Comisiei Europene

Theodor Dumitru STOLOJAN (PPE, RO)

Udo BULLMANN (S&amp;D, DE)

Helga STEVENS (ECR, BE)

Guy VERHOFSTADT (ALDE, BE)

Ska KELLER (Grupul Verzilor/ALE, DE)

Neoklis SYLIKIOTIS (GUE/NGL, CY)

Rolandas PAKSAS (EFDD, LT)
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Georg MAYER (ENF, AT)

Andrus ANSIP, declarație la încheierea dezbaterilor

Viorica DANCILA , declarație la încheierea dezbaterilor

Prezentarea programului de lucru al Președinției României - extrase din deschiderea dezbaterii

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/programme-romanian-presidency-opening-statement
s_I166350-V_v

Înregistrarea conferinței de presă a Prim-ministrului Viorica Dăncilă cu Președintele PE, Antonio
Tajani

https://ec.europa.eu/avservices/ebs/live.cfm?page=1

Produse multimedia - Președinția Romaniei https://multimedia.europarl.europa.eu/en/romanian
-presidency_9902_pk

Site-ul Președinției României a Consiliului UE

https://www.romania2019.eu/
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