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Rezultate la 100 de zile de mandat



















Președinția rotativă, în cifre:

100 de zile,

1100 de evenimente,

O medie de 11 evenimente pe zi, organizate atât în

țară, cât și la Bruxelles.





















Evenimente majore organizate în perioada martie - aprilie

Summit-ul European al Orașelor şi Regiunilor,

Conferința ESharp! Live 2019,

Summit-ul Social Tripartit cu tema „O Europă mai puternică, unită și orientată

spre viitor”,

Consiliul European al Femeilor și Conferința „Born to be leaders”,

Conferința cu tema ”Viitorul memoriei: Muzeul Național de Istorie a Evreilor și al

Holocaustului în România”.

























Activități legislative

Dosare finalizate confirmate de Consiliu – 90,

Concluzii ale Consiliului adoptate – 24,

Dezbateri în Parlamentul European – 33,

Acte legislative co-semnate cu Parlamentul European – 22.



















Dosare importante care poartă semnătura României

Directiva Gazelor Naturale,

Directiva privind drepturile de autor pe piața unică,

Programul-cadru Orizont Europa.



















Alegeri sigure și corecte pentru Parlamentul European

Reguli mai clare pentru protecția datelor cu caracter personal,

Sancționarea folosirii datelor personale în scopul de a manipula rezultatele

alegerilor,

Implementarea a două mecanisme-cheie: Rețeaua europeană de cooperare

în materie electorală și Sistemul de alertă rapidă (RAS).









Negocierile privind Brexit

15 propuneri legislative pentru limitarea efectelor unei retrageri fără acord a

Marii Britanii, in domenii cheie:

 Transportul rutier și aerian,

 Coordonarea sistemelor de securitate socială,

 Erasmus +,

 Vize, dar și funcționarea bugetului european pentru anul 2019.













Definirea viitorului buget multianual al Uniunii Europene

 Înțelegeri comune cu Parlamentul European pentru o serie de propuneri:

 Fondul European de Apărare, 

 Programul Europa Digitală 2021-2027, 

 Facilitatea Conectarea Europei,

 Programul Orizont Europa, 

 Programul Spațiu,

 Programul Justiție, 

 Programul Drepturi și Valori, 

 Programul InvestEU

 Transportul rutier și aerian.

 Avansarea negocierilor pe pachetul legislativ privind politica de coeziune post-2020

















Creșterea siguranței pentru cetățenii europeni

 Au fost finalizate negocierile privind:

 Interoperabilitatea sistemelor informatice la nivelul UE,

 Facilitarea exercitării dreptului la liberă circulație în interiorul UE pentru cetățenii Uniunii

și a membrilor familiilor acestora,

 Reducerea riscului terorist și criminalității transfrontaliere,

 Revizuirea cadrului legal în materia acordării vizelor pentru facilitarea călătoriilor de

afaceri și turismului,

 Extinderea mandatului Agenției Europene pentru Paza Frontierelor și Garda de Coastă.















Investiții mai sigure în UE

 Acorduri politice esențiale pe dosarele privind:

 Distribuția transfrontalieră de fonduri,

 Supravegherea prudențială a firmelor de investiții,

 Produsul paneuropean de pensii,

 Finanțarea sustenabilă,

 Obligațiunile garantate,

 Piețele de creștere pentru IMM-uri,

 Contractele derivate extra-bursiere (EMIR Refit).













O mai bună protecție socială pentru cetățeni

 Regulamentul pentru instituirea unei Autorități Europene a Muncii

 Directiva privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată

 Directiva privind transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă

 Directiva privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau

mutageni la locul de muncă

 Acordul inter-instituțional cu privire la Regulamentul privind statisticile sociale





O mai bună protecție socială pentru cetățeni

 Directiva privind transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă

 Limitarea la șase luni a perioadelor de probă,

 Posibilitatea de a solicita, după cel puțin șase luni de vechime la același angajator, un loc de

muncă cu condiții mai previzibile și mai sigure,

 Dreptul de a beneficia de formare gratuită, pe baza legislației Uniunii sau a celei naționale.













O mai bună protecție a drepturilor consumatorilor

 Directiva privind modernizarea regulilor de protecție a consumatorilor (Directiva Omnibus -

include dublul standard)

 Regulamentul privind supravegherea pieței și conformitatea produselor,

 Regulament privind promovarea echității și a transparenței pentru furnizorii ce folosesc

servicii de intermediere online









Sprijin pentru agricultori și o mai bună siguranță alimentară

 Menținerea Politicii Agricole Comune,

 Regulament privind plățile directe și sprijinul pentru dezvoltare rurală pentru anii 2019-2020,

 Regulament privind transparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în

cadrul lanțului alimentar (Legea Generală a Alimentelor).











Mediu mai curat și mai sigur

 Noi reglementări privind standardele de emisii de CO2 atât pentru autovehicule ușoare și

camionete, cât și pentru vehicule grele noi,

 Directiva privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului,

 Directiva pentru promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente energetic.











Transport eficient și sigur pentru cetățeni 

 Au fost finalizate 12 dosare privind transportul rutier, feroviar, maritim și aerian:

 Promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente,

 Infrastructură rutieră mai sigură,

 Recunoașterea de către statele membre și terțe a certificatelor navigatorilor,

 Instituirea Mecanismului ”Interconectarea Europei”,

 Regulamente privind conectivitatea feroviară, maritimă, aeriană și rutieră în contextul

BREXIT.









Europa-actor global

 Progrese în domenii relevante, precum:

 Regiunea Balcanilor de Vest,

 Relația UE-Turcia,

 Angajamentul în favoarea multilateralismului,

 Cooperarea UE – NATO,

 Stimularea cooperării cu Asia Centrală,

 Cooperare regională la Marea Neagră.

















Viziunea 

noastră pentru 

perioada 

următoare

O Uniune sigură, care să ofere 

răspunsuri și soluții amenințărilor 

curente la securitatea cetățenilor, fie 

de natură internă, cât și externă

O Uniune mai profund integrată, 

mai inclusivă, mai coezivă, fără 

diviziuni pe criterii geografice, 

economice sau sociale, fără viteze 

diferite de integrare europeană. 

Continuarea procesului de 

integrare europeană, de o 

manieră unită şi coezivă

O Uniune mai activă în plan 

global, cu menținerea unui 

parteneriat transatlantic solid 



















Președinția României la Consiliul Uniunii Europene 

Rezultate la 100 de zile de mandat


