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În perioada 24-25 ianuarie a.c., Preşedintele României va întreprinde

o vizită oficială la Consiliul Europei, la Strasbourg.

Cu prilejul deplasării la Strasbourg, Preşedintele Klaus Iohannis va

avea întrevederi cu Secretarul General al Consiliului Europei,

Thorbjørn Jagland, cu Preşedintele Adunării Parlamentare a

Consiliului Europei, Pedro Agramunt, cu Preşedintele Comisiei

Europene pentru Democraţie prin Drept (Comisia de la Veneţia) a

Consiliului Europei, Gianni Buquicchio, şi cu Preşedintele Curţii

Europene a Drepturilor Omului, Guido Raimondi.

În dialogul cu interlocutorii săi, mesajul principal al Preşedintelui

României va reitera angajamentul şi sprijinul ferm al României faţă

de valorile și standardele Consiliului Europei, cu precădere cele

privind democraţia şi statul de drept.

Totodată, va reitera importanța rolului jucat de Consiliul Europei şi

instituţiile sale în edificarea în România a unui stat de drept viabil,

bazat pe principii democratice și respectarea drepturilor omului,

respectiv va discuta iniţierea de noi proiecte de cooperare cu

organizaţia de la Strasbourg în vederea promovării şi sprijinirii

valorilor şi standardelor Consiliului Europei pe continent.

Vizita oficială a Preşedintelui
României, domnul Klaus
Iohannis, la Consiliul Europei
(Strasbourg, 24-25 ianuarie 2017)

înapoi la
Comunicate de

presă

Vezi
evenimentul
precedent

 ArhivăLive

ACASĂ PREȘEDINTE ADMINISTRAȚIA PREZIDENȚIALĂ

ANGAJAMENTE MEDIA CONTACT

Președintele României

http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.presidency.ro%2Fro%2Fmedia%2Fcomunicate-de-presa%2Fvizita-oficiala-a-presedintelui-romaniei-domnul-klaus-iohannis-la-consiliul-europei-strasbourg-24-25-ianuarie-2017&title=Facebook
http://twitter.com/intent/tweet?status=Twitter+http%3A%2F%2Fwww.presidency.ro%2Fro%2Fmedia%2Fcomunicate-de-presa%2Fvizita-oficiala-a-presedintelui-romaniei-domnul-klaus-iohannis-la-consiliul-europei-strasbourg-24-25-ianuarie-2017
mailto:mailto:?subject=Bun%C4%83%20ziua!&body=Ti-a%20fost%20recomandat%20un%20articol%20postat%20pe%20site-ul%20Administratiei%20Prezidentiale.%20Citeste-l%20aici:%20http%3A%2F%2Fwww.presidency.ro%2Fro%2Fmedia%2Fcomunicate-de-presa%2Fvizita-oficiala-a-presedintelui-romaniei-domnul-klaus-iohannis-la-consiliul-europei-strasbourg-24-25-ianuarie-2017
http://www.presidency.ro/ro/media/comunicate-de-presa
http://www.presidency.ro/ro/media/comunicate-de-presa/decrete-semnate-de-presedintele-romaniei-domnul-klaus-iohannis1484911756
http://old.presidency.ro/?_RID=arh
https://www.facebook.com/klausiohannis
https://twitter.com/KlausIohannis
https://www.instagram.com/klausiohannis/
https://www.youtube.com/channel/UC2pG2gHcDa2oaLOpxpmL07g
mailto:?subject=Bun%C4%83%20ziua!&body=Ti-a%20fost%20recomandat%20un%20articol%20postat%20pe%20site-ul%20Administratiei%20Prezidentiale.%20Citeste-l%20aici:%20http://www.presidency.ro/ro/
http://www.presidency.ro/ro/media/live
http://www.presidency.ro/ro/
http://www.presidency.ro/
http://www.presidency.ro/ro/presedinte
http://www.presidency.ro/ro/administratia-prezidentiala
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://www.presidency.ro/ro/contact
http://www.presidency.ro/ro/
http://www.presidency.ro/ro/


Unul dintre principalele momente ale acestei deplasări este

reprezentat de susţinerea unui discurs în plenul Adunării

Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), la invitaţia Preşedintelui

acestui for, Pedro Agramunt.

APCE a instituit o practică de a găzdui, în contextul celor patru

sesiuni anuale ale sale, înalți oficiali din statele membre sau alte

structuri internaționale care interacționează cu Consiliul Europei.

Scopul acestora este de a desfășura un dialog deschis și constructiv

pe subiecte de actualitate şi privind evoluții actuale din politica

externă sau internă, care au relevanţă asupra stadiului democrației,

statului de drept și drepturilor omului în Europa.

După discurs, delegaţiile parlamentare la APCE vor avea

posibilitatea să se adreseze Preşedintelui României într-o sesiune de

întrebări şi răspunsuri.

De asemenea, Președintele Klaus Iohannis va participa la ceremonia

oficială dedicată  Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor

Holocaustului, alături de Preşedintele Republicii Cipru, Nicos

Anastasiades, a cărui ţară deţine în prezent Preşedinţia-în-Exerciţiu

a Consiliului Europei, precum şi de Secretarul General al

organizaţiei.

Preşedintele Klaus Iohannis va inaugura, totodată, la sediul

Consiliului Europei din Strasbourg, alături de cei doi înalţi oficiali

menţionaţi, expoziţia de documente de arhivă şi fotografii, dedicată

victimelor Holocaustului, cu titlul „Educație și Memorie. Holocaustul

în România”, organizată de Preşedinţia română în exerciţiu a Alianţei

Internaţionale pentru Memoria Holocaustului.

Programul vizitei cuprinde şi o întâlnire cu personalul român care

lucrează la Consiliul Europei, precum şi cu reprezentanţii

comunităţii de români din zona Alsaciei. 

Mai multe detalii privind programul Preşedintelui României în

cadrul vizitei oficiale la Consiliul Europei pot fi vizualizate aici.
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