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Melescanu discuta la Consiliul Afaceri Externe
de la Luxemburg despre situatia din R. Moldova
Teodor Melescanu va participa, luni, la Consiliul Afaceri Externe de la
Luxemburg, unde va fi abordata situatia din Republica Moldova, evolutiile
din Sudan si procesul de implementare a Strategiei Globale a UE, in format
comun cu ministrii apararii, scrie Mediafax.
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„Agenda reuniunii va avea ca punct principal o discutie de evaluare a procesului de implementare
a Strategiei Globale a Uniunii Europene, in format comun cu ministrii apararii. Ministrii afacerilor
externe vor discuta despre eficientizarea Politicii Externe si de Securitate Comune si vor aborda
teme de actualitate, precum situatia din Republica Moldova si evolutiile din Sudan”, informeaza
MAE, intr-un comunicat de presa remis, duminica, MEDIAFAX.
Ministerul mai anunta ca „in cadrul unui dejun de lucru informal, ministrii vor avea un schimb de
opinii privind evolutiile din Orientul Mijlociu, impreuna cu ministrul iordanian al Afacerilor Externe
si expatriatilor, Ayman Safadi”.
Consiliul Afaceri Externe va fi urmat de o conferinta de presa, de la 16.30, ora Romaniei, potrivit
site-ului Consiliului UE.
Reuniunea va incepe cu o discutie despre afacerile curente, dandu-le ministrilor posibilitatea de a

trece in revista chestiunile urgente de pe agenda internationala, potrivit unui comunicat de presa
publicat pe site-ul Consiliului UE. Pot fi incluse aici situatia din Venezuela si evolutiile recente in
ceea ce priveste Legea Helms Burton.
„Aceasta ar putea constitui o ocazie pentru a scoate in evidenta concluziile care se preconizeaza
ca vor fi adoptate de Consiliu fara dezbatere, inclusiv concluziile Consiliului privind Strategia
pentru Asia Centrala si privind angajamentul UE fata de cooperarea regionala in zona Marii
Negre. Ministrii de externe, impreuna cu ministrii apararii din UE vor desfasura o discutie
cuprinzatoare cu privire la Strategia globala a UE, la trei ani de la lansarea acesteia. Acestia vor
face bilantul progreselor inregistrate si vor reflecta asupra perspectivelor viitoare”, conform sursei
citate.
De asemenea, ministrii pot oferi orientari cu privire la urmatoarele etape, in special cu privire la
prioritatile si posibilele noi provocari care trebuie luate in considerare. in urma acestei dezbateri,
Consiliul ar trebui sa adopte concluzii privind multilateralismul eficace si concluzii privind
securitatea si apararea.
Curtea Constitutionala a Republicii Moldova a anuntat sambata, in cadrul unei sedinte
extraordinare, ca a anulat mai multe decizii luate in perioada 7-9 iunie, printre care se numara si
cea privind dizolvarea Parlamentului, dar si cea prin care nu recunostea Guvernul Maia Sandu,
potrivit publika.md.
Prim-ministrul Viorica Dancila i-a transmis premierului Republicii Moldova, Maia Sandu, un mesaj
de felicitare pentru preluarea mandatului si a invitat-o pe aceasta la Bucuresti, ca prima vizita in
strainatate, se arata intr-un comunicat al Executivului roman.
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