
•
•
•
•
•

 

Pirmininkavimas ES Tarybai: ko tikėtis iš
Rumunijos?
 
Nuo 2018 m. sausio 1 d. pirmininkavimą ES iš Austrijos perėmė Rumunija. Paklausėme
Rumunijos EP narių, ko jie tikisi iš savo šalies pirmininkavimo.
 
Pirmininkaujančios Rumunijos veiklos programą sausio 15 d. europarlamentarai aptarė kartu su
šalies premjere Viorica Dăncilă.
 
 
Tarp pagrindinių Rumunijos pirmininkavimo ES Tarybai prioritetų:
 

ES ekonomikos augimo skatinimas; 
konkurencingumo gerinimas; 
vidaus saugumo stiprinimas; 
bendrų Europos vertybių skatinimas; 
kova su rasizmu, ksenofobija, antisemitizmu, netolerancija.
 

 
Šalies  pirmininkavimo  metu  taip  pat  bus  ieškoma  sutarimo  dėl  ilgalaikio  ES  biudžeto  ir
sprendžiamas  JK  pasitraukimo  iš  Sąjungos  klausimas.
 
 
Gegužės 9 d. Sibiu mieste vyks aukščiausiojo lygio susitikimas, kuriame ES lyderiai diskutuos
dėl Europos ateities. Rumunija ES Tarybai pirmininkauja pirmą kartą.
 
 
Rumunijos europarlamentarų nuomonės
 
 
Marian–Jean Marinescu  (Europos  liaudies  partija):  „Rumunijos  pirmininkavimo metu  bus
sprendžiami  svarbūs  ES  klausimai,  tokie  kaip  migracija,  „Brexit“,  daugiametė  finansinė
programa, bei, žinoma, Europos Sąjungos ateitis. Mano nuomone, derybos dėl ES ilgalaikio
biudžeto (2021–2027 m.) bus svarbus egzaminas tiek Rumunijai, tiek visai ES, nes [nauja]
Europos bendrijos ateities vizija turės būti perkelta į konkrečias politikos sritis ir finansavimą.“
 
 
Victor Boștinaru (Socialistai ir demokratai): „Tikiuosi, kad bus pasiektas susitarimas dėl Europos
ateities vizijos, kurioje nebus dviejų ar kelių greičių požiūrio ir  įtampų, kurios gali  pakenkti
Europos projektui. Todėl norėčiau tikėti, kad aukščiausiojo lygio susitikime Sibiu bus sukurta
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/lt/plenary/video?debate=1547561626759
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20181106IPR18317/europarlamentarai-patvirtino-pozicija-del-2021-2027-m-es-biudzeto
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/es-ir-jk
http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/33982/MARIAN-JEAN_MARINESCU/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/39711/VICTOR_BOSTINARU/home


vizija, kurioje vyraus solidarumas ir vienybė. Tikiuosi, kad šiame aukščiausiojo lygio susitikime
bus pasiektas susitarimas dėl biudžeto. Tikėtina, kad bus patvirtintas susitarimas dėl „Brexit“ bei
priimti svarbūs sprendimai, patvirtinantys plėtros politiką Vakarų Balkanų atžvilgiu ir iš naujo
apibrėžiantys  Rytų  partnerystę  pragmatiškesniais  elementais.  Manau,  kad  Rumunijos
pirmininkavimo  metu  turėtų  būti  aiškiai  nubrėžta  Europos  gynybos  politikos  kryptis.“
 
 
Laurențiu Rebega (Europos konservatorių ir reformuotojų frakcija): „Pirmiausia, norėčiau, kad
būtų  aktyviai  ir  protingai  sprendžiami  trys  pagrindiniai  klausimai:  daugiametė  finansinė
programa, „Brexit“ ir gegužės mėnesį vyksiantys Europos Parlamento rinkimai. Be to, būtų
puiku, jei Rumunija atnaujintų sanglaudos politikos projektus, kurie pateisintų visų ES piliečių
lūkesčius ir pasitikėjimą.“
 
 
Norica Nicolai  (Liberalai  ir  demokratai):  „Pirmasis  pirmininkavimas ES Tarybai  prasideda
sudėtingu tiek Rumunijai, tiek ES laiku. „Brexit“ ir daugiametė finansinė programa paženklins
Europos Sąjungos ateitį. Kylant populizmo ir ekstremizmo Sąjungoje bangoms, tikiuosi, kad
Rumunija sustiprins europines vertybes. Tikiu Rumunijos sugebėjimu vadovauti ir politiškai
remsiu pastangas priimti teisės aktus.“
 
Papildoma informacija
Rumunijos pirmininkavimui skirta interneto svetainė
Rumunijos pirmininkavimui skirta „Facebook“ paskyra
Rumunijos pirmininkavimui skirta „Twitter“ paskyra
Debatai apie Europos Sąjungos ateitį
EP nariai kartu su Rumunijos prezidentu Klaus Iohannis diskutavo apie Sąjungos ateitį (2018
m. spalio 23 d.)
EP tyrimų tarnybos analizė
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http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/124792/LAURENTIU_REBEGA/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/96825/NORICA_NICOLAI/home
http://www.romania2019.eu/en/
https://www.facebook.com/RO2019EU/
https://twitter.com/ro2019eu
http://www.futureofeuropedebates.eu/
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/future/20181018IPR16528/klaus-iohannis-unity-must-be-our-watchword-for-the-future-of-europe
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/future/20181018IPR16528/klaus-iohannis-unity-must-be-our-watchword-for-the-future-of-europe
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/DSG-Briefing-630313-Romanian-Council-Presidency-FINAL.pdf


 Pirmininkavimą ES iš Austrijos perėmė Rumunija
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