B1-2 / 1245 / 20.03.2017
Aprob,

Sorin Mihai GRINDEANU
Prim-ministru
Memorandum

Tema :

Accelerarea procesului de pregătire a Președinției României la Consiliul UE în
primul semestrul 2019

De la:

Teodor-Viorel MELEȘCANU, Ministrul Afacerilor Externe

Ana BIRCHALL, Ministrul Delegat pentru Afaceri Europene

Mihai BUSUIOC, Secretar General al Guvernului

La 12 ani de la aderarea sa la Uniunea Europeană, România va prelua, începând cu 1 ianuarie
2019, pentru șase luni, responsabilitatea Președinției uneia dintre cele mai importante instituții
– Consiliul Uniunii Europene (PRES RO 2019). Pregătirea și derularea acestui mandat
reprezintă o prioritate națională.
Deținerea Președinției Consiliului UE va fi o premieră pentru țara noastră și o oportunitate de
a demonstra capacitatea de a îndeplini o sarcină atât de importantă printr-o bună planificare
și coordonare la nivel național precum și un dialog susținut cu instituțiile UE și statele membre
ale Uniunii Europene.
Pentru o jumătate de an, România se va afla astfel în centrul procesului decizional european,
având un rol important în facilitarea procesului de reflecție asupra modului de dezvoltare şi
consolidare a proiectului european, a procesului de negociere pentru dezvoltarea acquis-ului
comunitar și, implicit, pentru consolidarea cooperării între statele membre ale Uniunii.

Organizarea Președinției va necesita un efort intens la nivelul administrației publice, în special
a Guvernului, cu un accent important pe activitatea Ministerului Afacerilor externe, din
perspectiva rolului de coordonator pe care îl deține acesta. PRES RO 2019 va include, de
asemenea, o dimensiune parlamentară, necesar a fi pregătită de către Parlamentul României.
Prin prezentul memorandum, procesul de pregătire a PRES RO 2019 depășește faza de
evaluare a necesarului de resurse. O importanță deosebită o are finalizarea procesului de
definire a priorităților viitoarei Președinții și, pe parte logistică, identificare, recrutarea și
perfecționarea specialiștilor care vor fi implicați în exercitarea Președinției. În condițiile în care
Președinția se va exercita la Bruxelles, în principal prin prezidarea lucrărilor Consiliului UE, și
în România, prin organizarea reuniunilor informale în țara de reședință, cele mai urgente decizii
care trebuie adoptate sunt cele legate de Reprezentanța Permanentă a României
(completarea echipei și noul sediu), respectiv de locația reuniunilor care vor fi organizate în
România.
Importanța, complexitatea și amploarea eforturilor care vor fi exercitate pe perioada pregătirii
Președinției RO 2019 impun definirea unui pilotaj politic de înalt nivel al acestui proces.
Este prezentat, în anexă, un proiect de Plan de acțiune, care prezintă obiectivele care trebuie
atinse, în perioada imediat următoare, în procesul de pregătire a viitoarei Președinții a
Consiliului UE. Pe baza Planului de acțiune vor fi prezentate ulterior propuneri legislative
destinate asigurării condițiilor pentru pregătirea Președinției Consiliului UE.
Având în vedere necesitatea accelerării procesului de pregătire a Președinției României la
Consiliul Uniunii Europene, în primul semestru 2019, propunem:
-

Înființarea Consiliului Național de Pregătire și Exercitare a Președinției României la
Consiliul UE, organism care va funcționa sub coordonarea directă a Prim-ministrului
României și a ministrului delegat pentru afaceri europene;

-

Adoptarea Planului de acțiune, prezentat în anexa acestui Memorandum;

-

Organizarea unui eveniment public de vizibilitate, în perioada imediat următoare, la
București, în contextul procesului general de dezbateri publice pe tema priorităților
Președinției României la Consiliul UE 2019.

