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Ana Birchall: Cu ajutorul dumneavoastră, putem să ne folosim de oportunitatea exercitării de către România a
Președinției Consiliului UE pentru a transmite un mesaj puternic de sprijin față de proiectul european și să îi
aducem României recunoașterea meritelor și a poziției sale de actor relevant și puternic în regiunea noastră și în
Uniunea Europeană
Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Ana Birchall, a avut luni, 20 martie 2017, o întrevedere cu reprezentanții
Sindicatului Național al Funcționarilor Publici.
Cu prilejul întâlnirii a fost subliniată disponibilitatea ministrului delegat pentru Afaceri Europene pentru un dialog
permanent și transparent orientat către creșterea gradului de profesionalism și expertiză în domeniul afacerilor
europene, în rândul funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul administrației publice din România.
Discuția a urmărit contextul pregătirilor pentru preluarea de către România a Președinției Consiliului UE, în primul
semestru al anului 2019. Ministrul delegat pentru Afaceri Europene sa referit la proiectul Președinției ca la un proiect
major de țară, care trebuie gestionat eficient și pragmatic în beneficiul cetățenilor europeni și al construcției europene
în ansamblu.
Un punct important în cadrul discuțiilor sa referit la posibilitățile de colaborare pe care perspectiva preluării de către
România a Președinției Consiliului UE le oferă sub aspectul selecției și formării unui corp profesional capabil să
gestioneze provocările și gradul de complexitate tehnică pe care lau atins dezbaterile și negocierile în cadrul
Consiliului Uniunii Europene. „Ne propunem în această perioadă să efectuăm o cartografiere a resurselor umane din
ministerele și instituțiile implicate în acest proces, astfel încât să putem construi cea mai bună echipă cu care să
abordăm pregătirea Președinției române a Consiliului UE”, a declarat ministrul delegat pentru afaceri europene.
De asemenea, ministrul delegat pentru Afaceri Europene a transmis invitația unei implicări cât mai active a partenerilor
sociali în programul de dezbateri publice care au ca scop punerea pe agenda publică a viziunii naționale a României
în perspectiva exercitării Președinției Consiliului UE. „Contăm pe implicarea activă a tuturor partenerilor din societate
în cadrul procesului de consultare publică pe care îl derulăm în prezent, inclusiv la nivelul evenimentelor publice
viitoare, în vederea identificării celor mai bune soluții și proiecte pentru susținerea cât mai eficientă a intereselor
României pe planul UE. Cu ajutorul dumneavoastră, putem să ne folosim de oportunitatea exercitării de către România
a Președinției Consiliului UE pentru a transmite un mesaj puternic de sprijin față de proiectul european și să îi aducem
României recunoașterea meritelor și a poziției sale de actor relevant și puternic în regiunea noastră și în Uniunea
Europeană”, a mai susținut ministrul delegat Ana Birchall.
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