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Cea de-a doua zi a Reuniunii Anuale a Diplomației Române a inclus două sesiuni moderate de către ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, dedicate mandatului Președinției
Consiliului Uniunii Europene, pe care țara noastră îl va prelua în premieră în primul semestru al anului 2019.

În expunerea sa, ministrul delegat a realizat o evaluare a stadiului pregătirilor, a oportunităților și provocărilor generate de acest proiect de interes major pentru România, evidențiind totodată
importanța cooperării interinstituționale sub aspectul obiectivului de a asigura un mandat eficient.

„Procesul de pregătire al Președinției României la Consiliul Uniunii Europene a cunoscut o accelerare constantă pe toate dimensiunile sale. Programul de lucru al mandatului va avea în prim-
plan cetățeanul, iar documentul privind tematicile noastre de interes este rezultatul mai multor runde de consultări cu instituțiile publice, dar și a dezbaterilor cu partenerii asociativi, sindicali,
patronali și din mediul academic, fiind susținut de reprezentanții tuturor formațiunilor politice parlamentare cu ocazia prezentării în Parlamentul României. Am depus eforturi consistente și în
privința eficientizării dialogului cu partenerii externi, printre interlocutori aflându-se instituțiile europene, în special Secretariatul General al Consiliului, Finlanda și Croația, țările din Trio-ul de
Președinții pe care îl vom deschide la 1 ianuarie 2019, dar și celelalte state membre, în special cu Austria, stat de la care vom prelua Președinția Consiliului Uniunii Europene. Asumarea acestui
mandat reprezintă pentru noi șansa de a ne reafirma susținerea cu privire la proiectul european și de a contribui în mod direct la consolidarea acestuia“, a declarat Victor Negrescu.

În îndeplinirea acestor obiective, ministrul delegat pentru Afaceri Europene a evocat rolul ambasadelor României, în principal al celor din capitalele statelor membre ale Uniunii Europene, în
promovarea agendei politice a viitoarei Președinții în statele de reședință și respectiv, în urmărirea modului în care statul de reședință se raportează la propunerile pe care le va prezenta
România, în principal pe dosarele majore ale mandatului.

„Am intensificat dialogul cu ambasadele pe tematica pregătirii Președinției României la Consiliul Uniunii Europene și am relansat, în acest sens, rețeaua «Diplomatul UE», cu scopul de sprijinire
a misiunilor diplomatice prin menținerea unui dialog la nivel tehnic, pe perioada pregătirii și exercitării mandatului, cu privire la prioritățile pe care țara noastră și le va asuma în aceasta calitate, a
evoluției negocierilor dosarelor în reuniunile formale prezidate de România la sediile Consiliului, dar și a obiectivelor și rezultatelor reuniunilor informale care vor fi organizate în România. Am
demarat un program de formare dedicat rețelei «Diplomatul UE», Președinția României la Consiliul Uniunii Europene reprezentând, de altfel, prilejul ideal pentru a clădi un corp diplomatic de elită
specializat în domeniul afacerilor europene“, a subliniat Victor Negrescu.

 

Informații suplimentare

Ministerul Afacerilor Externe organizează, în perioada 27-29 august 2018, Reuniunea Anuală a Diplomației Române, tema ediției fiind „Diplomația – un pilon al României Centenare“. Reuniunea
Anuală a Diplomației Române întrunește, ca de fiecare dată, reprezentanții diplomației române și constituie o platformă de dezbatere a priorităților României în contextul evoluțiilor în plan
internațional, prin evaluarea activității diplomatice desfășurate în ultimul an, trasarea de linii strategice și identificarea de noi oportunități de acțiune. La reuniune participă ministrul Afacerilor
Externe, Teodor Meleșcanu, și ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, alături de șefii misiunilor diplomatice și consulare ale României. De asemenea, la sesiunile plenare ale
evenimentului sunt prezenți reprezentanţi ai Corpului Diplomatic străin acreditat la Bucureşti, reprezentanţi ai Administraţiei Prezidenţiale, membri ai Guvernului şi ai Parlamentului, dar și înalți
responsabili din Ministerul Afacerilor Externe.
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