
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene





Președinția română a Consiliului Uniunii Europene – o președinție de succes!

Consolidarea proiectului european

Avansarea agendei europene

Eliminarea decalajelor dintre statele membre

O Uniune incluzivă

O Uniune a dialogului

O Uniune puternică

Respectarea drepturilor fundamentaleO Uniune fără discriminări

O Uniune a cetățenilor

Coeziunea, valoare comună

O Uniune a eforturilor și a capacităților

O Uniune a libertăților















































Președinția română a Consiliului Uniunii Europene, în cifre: 

Peste 2500 de reuniuni și evenimente

174 de dosare închise și agreate 

 2000 de reuniuni ale grupurilor de lucru 

 64 de reuniuni la nivel ministerial ale Consiliului Uniunii Europene 

 300 de evenimente organizate în România

 Găzduirea Summit-ului de la Sibiu

 90 de dosare legislative închise în doar trei luni 

 84 de Concluzii ale Consiliului UE 





















































Rezultate durabile pentru cetățeni

Europa convergenței

Europa siguranței

Europa actor global 

Europa valorilor comune 





















































Contribuția României la viitorul UE

Consolidarea dimensiunii sociale

Mai multă siguranță energetică 

Consolidarea Pieței Unice Digitale 

O mai bună securitate internă a UE 

Întărirea Uniunii Economice și Monetare





















































Ce am reușit: 

 Am contribuit la definirea viitorului Uniunii

 Am acționat pentru mai multă coeziune în Europa

 Am lucrat pentru o Europă mai sigură și pentru întărirea frontierelor externe

 Am acționat pentru promovarea digitalizării și inovării

 Am livrat rezultate pentru întărirea Uniunii Energiei și combaterea schimbărilor

climatice

 Am lucrat pentru întărirea Uniunii Economice și Monetare și pentru o mai mare

rezistență a economiei europene la crize

 Am contribuit la întărirea rolului UE în lume și în vecinătate

 Am menținut activă agenda de extindere a Uniunii, o politică cu valoare

strategică deosebită
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Succes Președinției finlandeze a Consiliului Uniunii Europene! 


