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Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat miercuri, 13 iunie 2018, la conferința „România la Președinția Consiliului Uniunii Europene: valorificarea dosarelor
economice“, eveniment organizat de CursDeGuvernare.ro, cu sprijinul Băncii Naționale a României.
În intervenția susținută în cadrul sesiunii „Dosarele complicate ale unui moment complicat“, ministrul delegat pentru Afaceri Europene a subliniat că România își propune derularea unui mandat
eficient, în care să joace rolul de mediator imparțial în cadrul negocierilor de la nivelul Consiliului Uniunii Europene.
„Performanța României pe perioada Președinției la Consiliul Uniunii Europene, în primul semestru al anului viitor, va fi măsurată în numărul de dosare finalizate. În momentul de față există
aproximativ 170 de dosare legislative discutate între statele membre, la care se adaugă zeci de alte dosare nelegislative sau inițiative europene. Dat fiind faptul că Parlamentul European va intra
în perioada electorală, efortul nostru s-a concentrat pe capacitatea noastră de fi activi încă din prima zi de mandat. De aceea, începând cu 1 iulie 2018, România va fi deja parte a procesului
decizional pe foarte multe dintre dosarele active, așa cum o facem, spre exemplu, încă de acum câteva luni în cazul viitorului cadru financiar multianual. O parte importantă a responsabilității
pentru bunul mers al lucrurilor revine ministerelor de resort, pe dosarele specifice, precum și Reprezentanței Permanente a României pe lângă instituțiile europene“, a declarat Victor Negrescu.
Informații suplimentare
România va asuma, în perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2019, Președinția Consiliului Uniunii Europene. Acest mandat se asigură prin rotație între statele membre ale Uniunii Europene la fiecare
șase luni. În timpul exercitării Președinției, România va reprezenta Consiliul Uniunii Europene în dialogul cu celelalte instituții europene, în special Comisia Europeană și Parlamentul European,
lucrând de asemenea în strânsă coordonare cu Președintele Consiliului European în cadrul procesului decizional.
Președinția rotativă asigură gestionarea curentă a agendei europene și prezidarea formațiunilor sectoriale ale Consiliului la toate nivelurile (ministerial, ambasadorial și tehnic), cu excepția
Consiliului Afaceri Externe. Președinția trebuie să acționeze ca un mediator imparțial, concentrându-se în principal pe prezentarea de propuneri de compromis, capabile să conducă la adoptarea
de poziţii comune ale statelor membre.
Statele membre care dețin Președinția Consiliului Uniunii Europene lucrează în grupuri de câte trei, denumite „Trio-uri“. Acest sistem a fost introdus de Tratatul de la Lisabona, în anul 2009. Trioul stabilește obiective pe termen lung și pregătește o agendă comună, determinând subiectele și aspectele majore care vor fi abordate de Consiliu pe o perioadă de 18 luni. Pe baza acestui
program, fiecare dintre cele trei țări își pregătește propriul său program, mai detaliat, pentru cele șase luni de mandat.
Trio-ul de Președinții România – Finlanda – Croația prezintă, faţă de alte Trio-uri, specificul de a se întinde pe perioada a două cicluri legislative, urmând a colabora pentru stabilirea obiectivelor
pe termen lung și pregătirea unei agende comune pentru intervalul 1 ianuarie 2019 – 30 iunie 2020.
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