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EUROPA CONVERGENȚEI: CREŞTERE, 
COEZIUNE, COMPETITIVITATE, 

CONECTIVITATE 

Dezvoltare durabilă, 
reducerea decalajelor de 
dezvoltare, convergență, 
ocupare şi drepturi sociale 

1 

Inovare şi digitalizare 

2 

Conectivitate, 
competitivitate şi piețe 

3 



EUROPA SIGURANȚEI 

1. Securitatea internă a UE, gestionarea frontierelor externe, 
funcționarea spațiului Schengen şi alte provocări 

2. Securitatea cibernetică 

3. Viitorul spațiului de libertate, securitate şi justiție 



EUROPA - ACTOR GLOBAL 
 
 

1. Politica de 
Securitate şi Apărare 
Comună şi eficiența 
acțiunii externe a UE 

2. Consistența 
politicii UE în 

vecinătatea sa 

3. Angajamentele 
internaționale ale UE 



EUROPA 
VALORILOR 

COMUNE 

1. Solidaritate, coeziune, egalitate de 
şanse şi justiție socială 

2. Democrație, libertate şi respectarea 
demnității umane 

3. Combaterea rasismului, 
intoleranței, xenofobiei, populismului 
şi antisemitismului. 



MARILE 
DOSARE ÎN 

CARE 
ROMÂNIA VA 

CONDUCE 
PROCESUL 

DECIZIONAL 

1. IEŞIREA MARII BRITANII DIN UNIUNEA 
EUROPEANĂ 

2. CADRUL FINANCIAR MULTIANUAL  

2021 -2027 

3. VIITORUL UNIUNII EUROPENE 

4. ANGAJAMENTUL UE PENTRU STATELE DIN  
VECINĂTATEA ESTICĂ 

CARE AU SEMNAT ACORDURILE DE ASOCIERE 



EUROPA “UŞILOR 
DESCHISE” SAU 
“FORTĂREAȚĂ“ 

1. Soluţii cuprinzătoare: 

 protecția frontierelor statelor membre 

repatrierea solicitanților de azil care au fost 
respinşi 

combaterea traficului de emigranți din Africa 
şi Orientul Mijlociu 

2. Armonizarea poziţiilor naţionale ale statelor 
UE 

statele “de primă linie” – Italia, Grecia 

“liberalii” – Suedia şi Germania 

scepticismul statelor din Estul Europei 



EUROPA 
“UŞILOR 

DESCHISE” SAU 
“FORTĂREAŢĂ“ 

Prioritatea Europeană – 
protecția frontierelor 

externe. 

Mii de experți FRONTEX, 
paza frontierei Europene 

inclusiv a celei navale 

Măsuri suplimentare de 
securitate 

Rol sporit al Oficiului 
Procurorului European 

Cooperarea între serviciile 
naționale de informații 

“Admisia readmisiei“ 
(inclusă în Acordul UE-

Turcia) pentru acorduri cu 
Nigeria, Coasta de Fildeş, 

Guineea şi Senegal 

Siria  

dezescaladarea 



RUSIA ŞI 
TURCIA – 
LINIA ROŞIE 
ÎN POLITICA 
EUROPEANĂ 

1. Rusia/Turcia  

 

 contestă ordinea liberală europeană 

parteneri importanți pentru dialogul de securitate în 
Europa 

identificarea zonelor de dialog versus teme 
”nenegociabile “ 

 

2. Statele Baltice, Polonia sau Ungaria, 
încrederea în proiectul comun de apărare 
este în declin 



REVOLUȚIA 
COMERCIALĂ 

 
 

Administraţia SUA 

• comerț 

• protecția mediului 

• neproliferarea nucleară 

Schimbarea accentelor în politica schimburilor 
comerciale ale UE 

• Trecerea de la valoarea de simbol al pieței libere la cea de 
garant al comerțului corect 

• Păstrarea standardelor privind protejarea 
mediului/legislația muncii în contractele cu partenerii 
externi ai UE 

• Protecția împotriva investițiilor străine în sectoare de 
importanță strategică 



 
 

COALIȚIILE ÎN UE 
 
 

1. Coaliţiile – instrument de guvernanţă într-o Uniune 
Interguvernamentala 

A crescut necesitatea consensului între guverne stabilit pe baze 
informale 

Preşedinția are nevoie de coaliții şi grupuri pentru a stabili 
agenda, dinamizarea negocierilor şi depăşirea diferențelor de 
abordare 

 

2. Coaliţiile ajută la depăşirea blocajelor prin exprimarea 
veto-ului 

Instrument de construire a majorităților în grupurile de lucru 

 

3. Coaliţiile asigură flexibilitatea necesară pentru depăşirea 
abordărilor “Europa a la carte“ 


