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UPDATE Juncker, intalniri cu Iohannis si
Dancila. Principalele declaratii
Presedintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker si membrii Colegiului
Comisarilor au avut, vineri, intalniri cu seful statului Klaus Iohannis, la
Palatul Cotroceni, urmand a se intalni, tot azi, si cu premierul Viorica
Dancila, scrie Mediafax.

7486096-hepta-mediafax-foto-abacapress-hepta.jpg

Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, la intalnirea cu membrii Colegiului
Comisarilor, ca Romania impartaseste in totalitate abordarea pro-europeana. La randul
sau,. seful Comisiei Europene a spus ca presedintia romana a Consiliului UE are loc intr-un ”un
moment dificil”.
”Romania impartaseste in totalitate abordarea pro-europeana. Pozitia Romaniei a fost intotdeauna
si va continua sa fie intr-o pozitie de sustinere a proiectului european. Eforturile comune la nivel
european trebuie sa se concentreze pe evitarea poricaror diviziuni si discrepante intre statele
membre pebntru a consolida UE si pentru a demonstra capacitatea UE de a avera un rol mai
ferm pe arena globala. Va asigur de dorinta Romaniei de a contribui la progresul agendei
europene intr-un mod constructiv si consensual”, a declarat Klaus Iohannis.
El a amintit si provocarile presedintiei romane a Consiliului UE.
”Detinem presedintia Consiliului UE in contextul unor evolutii importante si complexe -reflectiile

privind viitorul Europei, alegerile europene, Brexit, migratia si securitatera, negocierile privind
viitorul cadru bugetar sau actiunile externe intr-un mediu imprevizibil”, a mai spus presedintele
Iohannis.
La randul sau, presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a afirmat ca presedintia
romana a Consiliului UE are loc intr-un ”un moment dificil”.
”Ma gandesc la acordul de principiu pe viitorul cadru financiar anual. Este un proiect dificil de care
Romania va trebui sa se ocupe, pentru ca nu ne putem permite sa intrerupem anumite programe.
(..) (Brexit- n.r.) este un eveniment trist de care Europa nu avea nevoie, dar democratia e ceea
ce este - nu avem cum sa-i impiedicam pe cei care vor sa ne paraseascam, dar nici noi nu vom fi
incantati in 30 martie, pentru ca va fi o ruptura in Europa”, a spus si presedintele Comisiei
Europene.
stirea initiala:
Presedintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker si membrii Colegiului Comisarilor vor
avea, vineri, intalniri cu seful statului Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni, si cu premierul Viorica
Dancila, la Palatul Victoria, scrie Mediafax.
Jean-Claude Juncker se va intalni, tot vineri, la Parlament, de la ora 11.00, cu presedintele
Senatului Calin Popescu Tariceanu si cu vicepresedintele Camerei Deputatilor Florin Iordache,
caruia i-au fost delegate atributiile pentru luna ianuarie de catre presedintele Camerei Deputatilor
Liviu Dragnea care este plecat din tara, in concediu.
Conform agendei oficiale a lui Klaus Iohannis, seful CE va fi primit de catre seful statului la 9.40,
urmand ca de la ora 10.00 presedintele Romaniei sa aiba o intrevedere cu membrii Colegiului
Comisarilor.
De la ora 10.30 Klaus Iohannis si Jean-Claude Juncker vor sustine la Palatul Cotroceni o
conferinta de presa comuna.
Potrivit agendei sefului Executivului, de la 10.45 membrii Colegiului Comisarilor Europeni vor sosi
la Palatul Victoria. Acestia vor fi intampinati de catre vicepremierul si ministrul Mediului Gratiela
Gavrilescu, vicepremierul Viorel Stefan, vicepremierul pentru implementarea parteneriatelor
strategice Ana Birchall si vicepremierul si ministrul Dezvoltarii Regionale interimar Eugen
Teodorovici.
De la ora 11.00, vor avea loc clustere tematice intre membrii Executivului si comisarilor
europeni - Cluster 1: Piata interna – crestere, competitivitate, inovare si digital; Cluster 2:
Convergenta economica si sociala, coeziune si incluziune; Cluster 3: Europa - actor global,
aparare, securitate UE, migratie si justitie.
La ora 11.45, prim-ministrul Viorica Dancila il va intampina la sediul Guvernului pe seful Comisiei
Europene Jean-Claude Juncker. De la 11.50, va avea loc intrevederea premierului Viorica
Dancila cu presedintele CE, Jean-Claude Juncker.
La ora 12.20 va fi facut fotografia de familie, iar de la ora 12.30 cei doi vor sustine o conferinta de
presa comuna. Nu in ultimul rand, la ora 13.00 va avea loc reuniunea plenara a Guvernului
Romaniei si Colegiului Comisarilor, in cadrul unui dejun de lucru, la Palatul Victoria.

Ceremonia oficiala de lansare a Presedintiei Consiliului UE preluata de Romania la 1 ianuarie
2019, pentru un mandat de sase luni, a avut loc joi seara la Ateneul Roman. in cadrul
evenimentului s-a desfasurat un concert extraordinar sustinut de orchestra Uniunii Europene si
corul Filarmonicii George Enescu.
in cadrul ceremoniei de joi de la Ateneul Roman au sustinut discursuri presedintele Klaus
Iohannis, presedintele Senatului Calin Popescu Tariceanu, vicepresedintele Camerei Deputatilor
Florin Iordache, presedintele Parlamentului European Antonio Tajani, presedintele Consiliului
European Donald Tusk, presedintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker si premierul
Viorica Dancila.
Presedintele CE Jean-Claude Juncker a declarat din nou ca este un sustinator al Romaniei ca
membru al Spatiului Schengen si trebuie ca tara sa adere, Uniunea Europeana nefiind completa
fara tara noastra.
La randul sau, presedintele Klaus Iohannis a declarat, la ceremonia de deschidere a presedintiei
Consiliului UE, ca primul semestru al anului 2019 va fi definitoriu pentru dinamica viitoare a
Uniunii Europene, iar printre probleme sunt migratia si Brexit.
De asemenea, premierul Viorica Dancila a facut, joi, apel la unitate si a spus, in fata liderilor UE,
ca tara noastra va demonstra ca este „pe deplin pregatita sa stea cu fruntea sus in randul tuturor
celorlalte state membre”.
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