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Debat met premier Viorica Dăncilă over het
Roemeense voorzitterschap van de Raad
 
Volgens de Roemeense premier Dăncilă ligt de focus van het Roemeense
voorzitterschap op competitiviteit, digitalisering en de bescherming en veiligheid van
Europese burgers.
 
In de komende zes maanden mikt het Roemeense voorzitterschap op een versterkte politieke
en economische cohesie tussen de lidstaten. Daarnaast wil het de verschillen in ontwikkeling
tussen  de  onderlinge  Europese  regio’s  verkleinen,  en  de  economische  en  digitale  groei
ondersteunen  met  daarbij  speciale  aandacht  voor  de  Europese  industrie.
 
Andere prioriteiten voor het Roemeense voorzitterschap in de komende maanden zijn een
verbeterde bescherming van burgers in de virtuele - digitale - ruimte, een versterking van de
Europese buitengrenzen en het coherent beheer van migratiestromen. Inzake migratie mikt
Roemenië op een betere samenwerking tussen enerzijds landen van herkomst en anderzijds
transitlanden. Verder wil de Roemeense regering het ambt van Europese Openbare Aanklager
niet enkel uitbouwen, maar tevens het mandaat ervan versterken, zodat ook terroristische
activiteiten eronder vallen.
 
Premier Dăncilă benadrukte dat de Roemeense regering zich inzet om vooruitgang te boeken
inzake de uitbreiding van de EU - vooral naar landen in de Westelijke Balkan - en dat zij de
gedeelde Europese waarden hoog in het vaandel zal dragen.
 
Als  antwoord  verklaarden  verscheidene  parlementsleden  dat  zij  bereid  zijn  om met  het
Roemeense voorzitterschap samen te werken en vooruitgang te boeken inzake belangrijke
wetgevende dossiers. Daarnaast willen zij dat de Roemeense regering meer inspanningen
levert om de Europese waarden te promoten door een politiek stabieler klimaat te creëren en
consequent te zijn in haar handelingen.
 
Bekijk fragmenten van de verklaringen in het Parlement via onderstaande links:
 

Antonio TAJANI, parlementsvoorzitter en Viorica DĂNCILĂ, Roemeens premier 
Andrus ANSIP, vicevoorzitter van de Europese Commissie 
Theodor Dumitru STOLOJAN (EVP, RO) 
Udo BULLMANN (S&D, DE) 
Helga STEVENS (ECR, BE) 
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Guy VERHOFSTADT (ALDE, BE) 
Ska KELLER (Groenen/EVA, DE) 
Neoklis SYLIKIOTIS (GUE/NGL, CY) 
Rolandas PAKSAS (EFDD, LT) 
Georg MAYER (ENF, AT) 
Andrus ANSIP, slotverklaring 
Viorica DĂNCILĂ, slotverklaring
 

Contact 
 
 

Meer informatie
Programma van activiteiten van het Roemeense voorzitterschap: overzicht van de
openingsverklaring
Multimediapakket: het Roemeense voorzitterschap
Antonio Tajani verwelkomt Viorica Dăncilă
Website van het Roemeense voorzitterschap van de Raad

Cornelia GUSA
Press Officer

(+32) 2 28 32601 (BXL)
(+33) 3 881 73784 (STR)
(+32) 473 52 54 62
cornelia.gusa@europarl.europa.eu

Lieven COSIJN
Verbindingsbureau van het Europees Parlement - Brussel

+ 32 (0) 2 284 31 26 (BXL)
+32 (0) 473 86 41 41
lieven.cosijn@europarl.europa.eu

Ingelise DE BOER
Verbindingsbureau van het Europees Parlement - Den Haag

(+31) 70 313 5422
(+33) 3 881 72546 (STR)
(+31) 6 129 40 913
ingelise.deboer@ep.europa.eu
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https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/programme-romanian-presidency-opening-statements_I166350-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/programme-romanian-presidency-opening-statements_I166350-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/romanian-presidency_9902_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/tajani-meets-dancila-romanian-prime-minister_I166321-V_v
https://www.romania2019.eu/

