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Domnul senator Titus Corlățean, președintele Comisiei speciale a Camerei Deputaților și Senatului României  pentru coordonarea activităților parlamentare necesare pregătirii Președinției
Consiliului Uniunii Europene din primul semestru al anului 2019, a participat, la Kiev, la conferința interparlamentară „Georgia, Republica Moldova și Ucraina: consolidarea componentei
interparlamentare a cooperării regionale și de securitate, odată cu dezvoltarea interacțiunii cu UE și NATO”. Evenimentul a avut loc în perioada 8-9 iunie 2018.

 Conferința a fost organizată de Parlamentele celor trei state, în continuarea dialogului lansat de Conferința interparlamentară a Georgiei, Republicii Moldova și Ucrainei, care a avut loc în 2 martie
2018, la Chișinău.

 Pe agenda conferinței s-au aflat teme privind combaterea dezinformării și amenințărilor cibernetice, contracararea noilor provocări la adresa securității, parcursul Ucrainei, Georgiei și Republicii
Moldova, de la Acordul de asociere la integrarea deplină în UE, precum și dialogul politic și consolidarea consensului. Totodată, cei trei președinți ai Parlamentelor din Georgia, Republica Moldova
și Ucraina au semnat declarația privind înființarea Adunării interparlamentare a Parlamentului Georgiei, Parlamentului Republicii Moldova și a Radei Supreme a Ucrainei.

 Domnul senator Titus Corlățean a luat cuvântul în cadrul sesiunii „Solidaritatea  transatlantică în sprijinul Ucrainei, Georgiei și Moldovei” și a evidențiat importanța geo-strategică a vecinătății
estice. El a subliniat necesitatea continuării acordării de asistență celor trei state în vederea sprijinirii dezvoltării capacitățile naționale de apărare și a creșterii rezilienței.  

 Domnul senator Titus Corlățean a purtat discuții cu domnul Andrian Candu, președintele Parlamentului Republicii Moldova, domnul Andriy Parubiy, președintele Radei Supreme a Ucrainei, domnul
Irakli Kobakhidze, președintele Parlamentului Georgiei, precum și cu  experți europeni și americani participanți la această conferință.

 De asemenea, pe parcursul prezenței la Kiev, cu ocazia conferinței interparlamentare menționate, a avut loc o ceremonie de depunere de flori la Memorialul Holodomorului.


