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PARLAMENTUL EUROPEAN 
 
 

Rezoluţii adoptate în mini-plen  
 Aspectele transfrontaliere ale adopțiilor 1 

În momentul de faţă în Uniunea Europeană sunt tot atâtea sisteme legale de 
adopţie câte ţări fac parte din Uniune. Deputaţii europeni doresc să acopere lacunele 
din sistem pentru a proteja copiii şi părinţii acestora.  

Prin rezoluția votată pe data de 2 februarie a.c., deputaţii europeni solicită 
Comisiei Europene propunerea de reguli privind recunoașterea automată în UE a 
adopțiilor „naționale” – în cazurile în care părinții adoptivi și copilul adoptat sunt 
rezidenți într-o singură țară. Convenția de la Haga cere recunoașterea automată a 
adopțiilor în toate statele semnatare, inclusiv toate statele membre UE, dar se aplică 
doar cazurilor în care părinții și copilul adoptat provin din două state diferite. 

În acest sens, pentru a proteja interesul superior al copiilor, europarlamentarii 
au propus crearea unui Certificat european de adopție pentru a facilita procesul de 
recunoaștere automată, solicitând totodată Comisiei Europene să ceară tuturor statelor 
UE să facă acelaşi lucru. De asemenea, se cer standarde minime pentru adopții, nu în 
formă legislativă, ci pentru a defini principii de „bună practică”. 

Raportorul Tadeusz Zwiefka, (PPE, PL) a menţionat că „fiecare adopție ar trebui 
să aibă loc în interesul superior al copilului, având în vedere circumstanțele specifice 
pentru fiecare caz. Adopția ar trebui să îi ofere copilului un mediu afectuos, atent și 
stabil, de aceea cerem Comisiei Europene să facă pași în direcția recunoașterii 
certificatelor europene de adopție, astfel încât familiile care au copii adoptați să se 
bucure de siguranță legală atunci când călătoresc în alt stat membru.” 

                                                           

1 Rezoluţia Parlamentului European din 2 februarie 2017 conținând recomandări adresate Comisiei 
privind aspectele transfrontaliere ale adopțiilor  - 2015/2086(INL) şi Anexă la rezoluţie 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0013+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0013+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO#BKMD-2
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/581384/EPRS_STU(2016)581384_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0013+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO#BKMD-2
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0013+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO#BKMD-2
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0013+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO#BKMD-3
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În momentul de faţă, familiile care au adoptat copii din propria lor țară se 
confruntă cu probleme legale și administrative în momentul în care decid să se mute în 
alt stat membru - nu pot lua decizii privind educația sau tratamentele medicale ale 
copiilor lor adoptați înainte de a îndeplini proceduri legale care să demonstreze că au 
custodia.  

Comisia Europeană nu va fi obligată să urmeze recomandările Parlamentului, 
dar va trebui să explice refuzul.  

 Punerea în aplicare a programului „Erasmus +” 

Programul de schimb de studenţi Erasmus împlineşte 30 de ani. În tot acest 
timp, aproximativ 5 milioane de tineri au beneficiat de studii în străinătate. În perioada 
2014-2020, datorită creşterii finanţării şi diversificării ofertelor, se preconizează ca alte 
4 milioane de tineri să beneficieze de acest program. 

Având în vedere nivelul ridicat al șomajului în rândul tinerilor din anumite state 
membre, pregătirea acestora pentru piața muncii reprezintă unul dintre obiectivele 
principale ale programului Erasmus+.  

Cu Erasmus+2, deputaţii europeni doresc ca toţi tinerii să aibă acces la acesta nu 
doar studenţii.  

În rezoluţia3 din 2 februarie a.c., se precizează că „Erasmus+ este unul dintre 
cele mai de succes programe ale Uniunii și instrumentul principal de sprijinire a 
activităților în domeniile educației, formării, tineretului și sportului și este conceput cu 
scopul de a îmbunătăți potențialul profesional al tinerilor și de a oferi legături sociale 
participanților. În perioada 2014-2020, peste 4 milioane de europeni au posibilitatea de 
a studia, de a urma un curs de formare și de a face voluntariat într-o altă țară datorită 
programului Erasmus+”.  

De asemenea, programul Erasmus+ joacă un rol vital pentru promovarea 
identității și integrării europene, a solidarității, a creșterii sustenabile și favorabile 
incluziunii, a creării unor locuri de muncă de calitate, a competitivității, a coeziunii 
sociale și a mobilității forței de muncă tinere, contribuind la îmbunătățirea sistemelor 
europene din domeniul educației și al formării, a învățării pe tot parcursul vieții, a 
cetățeniei europene active, precum și șanse mai mari de a găsi un loc de muncă, oferind 
europenilor posibilitatea de a dobândi o serie de competențe transversale și 

                                                           

2 Programul Erasmus+, lansat în 2014, se bazează pe o lungă evoluție istorică a programelor UE din 
domeniul educației, formării și tineretului. După lansarea mai multor programe în anii ’80, eficientizarea 
programelor din domeniul educației și formării a debutat odată cu înființarea, în anii ’90, a programelor 
Socrates (educație) și Leonardo da Vinci (educație și formare profesională). Programul de învățare pe tot 
parcursul vieții (2007-2013) a reunit într-un cadru unic programele de sprijin existente ale mecanismului 
Socrates și ale programului Leonardo da Vinci. Înființarea programului Erasmus+ a adus cea mai mare 
schimbare, prin integrarea tuturor programelor pentru educație și formare și tineret într-un cadru unic 
(așa-numita abordare integrată). Sectorul sportului este pentru prima dată adăugat în program, ca un 
nou element de sprijin. În cadrul noii abordări integrate, Erasmus+ este organizat în jurul a trei acțiuni-
cheie (AC): Mobilitatea în scop educațional a persoanelor, (2) Cooperarea pentru inovare și schimbul de 
bune practici și (3) Sprijin pentru reformarea politicilor. Cele două capitole, educația și formarea, pe de o 
parte, și tineretul, pe de cealaltă parte, stabilesc în mod clar obiectivele specifice și activitățile relevante 
ale acțiunilor-cheie. Sectorul sportiv face obiectul unui al treilea capitol și nu este organizat în cadrul 
acțiunilor-cheie. 
3 Rezoluţia Parlamentului European din 2 februarie 2017 referitoare la punerea în aplicare a 
Regulamentului (UE) nr. 1288/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 
de instituire a acțiunii „Erasmus+”: Programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport și de 
abrogare a Deciziilor nr. 1719/2006/CE, nr. 1720/2006/CE și nr. 1298/2008/CE  - 2015/2327(INI) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0018+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0018+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
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transferabile și de aptitudini prin intermediul studiilor, al formării, al experienței 
profesionale în străinătate și al voluntariatului. Totodată, programul Erasmus+ le oferă 
persoanelor șansa de a trăi mai independent, de a se adapta mai ușor și de a se dezvolta 
personal. 

Parlamentul European subliniază faptul că formatele specifice anumitor 
sectoare, cum ar fi atelierele Grundtvig și inițiativele naționale pentru tineret deschise 
grupurilor neoficiale, ar trebui reintroduse, iar inițiativele transnaționale de tineret ar 
trebui să fie mai ușor accesibile.  

 În rezoluţie se precizează că programul Erasmus+ este un instrument-cheie 
pentru îmbunătățirea calității învățământul profesional și tehnic (VET) pe teritoriul UE 
şi evidențiază faptul că un învățământ VET de calitate și favorabil incluziunii, precum și 
mobilitatea sa joacă un rol economic și social esențial în Europa, într-o piață a muncii 
în schimbare rapidă, permițând tinerilor și a adulților să dobândească competențele 
profesionale pentru a realiza tranziția de la educație și formare la muncă4. Astfel, PE 
sugerează acordarea unei atenţii deosebite  beneficiarilor cu nivel scăzut de calificare, 
pentru a crește gradul lor de participare și, astfel, pentru a îmbunătăți raza de acțiune a 
programelor. 

Membrii PE  își manifestă preocuparea cu privire la faptul că tinerii și publicul 
larg percep Erasmus+ în principal ca fiind un program pentru studenți. Prin urmare, 
recomandă să se acorde o importanță sporită măririi vizibilității la nivel european, 
național și regional a diferitelor domenii în care persoanele pot să își prezinte 
candidatura, care să includă învățământul preuniversitar, învățământul superior, 
învățământul superior internațional, VET, educația pentru adulți, tineretul și 
sporturile, ca și voluntariatul, evidențiind posibilitatea de a crea proiecte transversale, 
în special prin activitatea de relații cu publicul și printr-o campanie de informare cu 
privire la conținutul tuturor programelor.  

 Dezbatere privind situaţiei din Romania. 

Dl Frans Timmermans, prim-vicepreședinte al Comisiei Europene şi comisar 
european pentru o mai bună legiferare, relații interinstituționale, statul de drept și 
Carta drepturilor fundamentale, a deschis o dezbatere despre justiţie şi statul de drept 
din România, pe data de 2 februarie a.c.,  la Bruxelles în Parlamentul European, după 
ce Ordonanţa de urgenţă a guvernului a modificat dispoziţiile din Codul Penal şi ale 
Codului de Procedură Penală. Comisia Europeană a cerut Guvernului României să 
reevalueze ordonanţa de urgenţă, precum şi proiectul de lege privind grațierea, 
subliniind că  „lupta împotriva corupției trebuie să avanseze, nu să fie subminată”. 

Situaţia din România5 va fi discutată pe larg în cadrul Comisiei pentru libertăți 
civile, justiție şi afaceri interne (LIBE) a Parlamentului European, în urma unei 
solicitări a delegației europarlamentarilor social-democraţi din România care au 
afirmat că sunt de acord cu orice dezbatere referitoare la justiţie şi principiile statului 
de drept, atâta timp cât este una onestă; de asemenea se doreşte ca LIBE să îşi trimită 
reprezentanţii în România pentru o evaluare exactă.  

                                                           

4 Învăţământul profesional şi tehnic (VET) şi mobilitatea sa ar trebui să promoveze egalitatea de șanse, 
nediscriminarea și incluziunea socială pentru toți cetățenii, inclusiv pentru femeile subreprezentate în 
acest segment, precum și pentru persoanele aflate în situații vulnerabile, inclusiv romii, tinerii șomeri, 
persoanele cu dezabilități, locuitorii din zonele îndepărtate sau cele ultraperiferice, precum și migranții. 
5 În cadrul aceleiaşi dezbateri, au luat poziţie mai mulţi deputaţi europeni, inclusiv cei români, 
declaraţiile acestora putând fi urmărite pe pagina de dezbateri a Parlamentului European.  

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-195_ro.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20170201+ITEM-022+DOC+XML+V0//RO&language=RO
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CONSILIUL EUROPEAN  
 

Summit-ul de la Malta 

 
În data  de 3 februarie 2017,  28 de şefi de stat şi de guvern s-au reunit în cadrul  

summit-ului informal din Malta, găzduit de prim-ministrul, Joseph Muscat şi prezidat 
de preşedintele Consiliului European, Donald Tusk, pentru a aborda dimensiunea 
externă a migraţiei şi pentru a pregăti Cea de-a 60-a aniversare a Tratatelor de la Roma 
din 25 martie 2017. 

 



 CONSILIUL EUROPEAN

 

8 

 

Potrivit  Declaraţiei preşedintelui Donald Tusk , în cadrul lucrărilor s-a convenit: 
• asupra unor măsuri operaţionale imediate, care ar trebui să contribuie  la 

reducerea numărului de migranţi aflaţi în situaţie neregulamentară dinspre Libia 
către Italia şi la salvarea de vieţi în acelaşi timp; 

• cu privire la instruirea, dotarea şi sprijinirea coastei de pază libiană pentru a opri 
persoanele care introduc ilegal migranţi  precum şi intensificare operaţiunilor de 
căutare şi salvare; 

• în legătură cu acordarea  asistenţei economice pentru comunităţile locale din 
Libia cu scopul de a îmbunătăţi situaţia acestora şi pentru a-i ajuta să poată oferi 
adăpost migranţilor blocaţi; 

• în ceea ce priveşte susţinerea  cooperării cu Organizaţia Internaţională pentru 
Migraţie în vederea creşterii numărului de returnări voluntare din Libia către 
ţările de  origine precum şi în legătură cu sprijinirea activităţilor bilaterale ale 
statelor membre direct implicate în Libia. 

În Declaraţia din Malta a membrilor Consiliului European privind aspectele externe  ale 
migraţiei s-a exprimat necesitatea de a susţine o politică durabilă în materie de migraţie 
care să permită un control efectiv al frontierelor externe şi stăvilirea fluxurilor ilegale în 
UE. Referitor la situaţia de pe ruta central-mediteraneană s-a reiterat necesitatea 
adoptării unor măsuri suplimentare care să reducă semnificativ fluxurile de migraţie şi 
care să permită stabilizarea situaţiei din Libia. În continuare se va acorda prioritate 
următoarelor elemente: 

• Activităţii de formare, de sprijin şi de susţinere cu echipamente pentru 
autorităţile naţionale de pază de coastă libiene şi pentru alte agenţii relevante; 

• Eforturilor suplimentare pentru a submina modul de operare al persoanelor care 
introduc ilegal migranţi, prin intermediul unor acţiuni operaţionale sporite în 
cadrul unei abordări integrate care să implice Libia şi alte ţări de pe rută; 

• Sprijinirii dezvoltării comunităţilor locale în Libia; 
• Asigurării unor capacităţi şi condiţii adecvate de primire pentru migranţi în 

Libia, în colaborare cu UNCHR6 şi OIM7; 
• Sprijinirii OIM în intensificarea  activităţilor de returnare voluntară asistată; 
• Reducerii presiunii exercitate asupra frontierelor terestre ale Libiei colaborând 

atât cu autorităţile libiene, cât şi cu toate ţările vecine, prin consolidarea 
capacităţii de gestionare a frontierelor proprii; 

• Monitorizării rutelor alternative şi a posibilei deturnări a activităţilor 
persoanelor  care introduc ilegal migranţi. 

Toate aceste obiective beneficiază de resurse financiare din partea UE care 
integrează migraţia, în asistenţa sa oficială pentru dezvoltare în Africa, pentru care a 
alocat conform  planului de acţiune de la Valetta suma de 31 miliarde de EUR.  

 

 

 

 

 

                                                           

6 Biroul Înaltului Comisar ONU pentru Refugiați. 
7 Organizația Internațională pentru migrație. 

http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/02/03-tusk-press-remarks-malta/
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 Agricultură și dezvoltare durabilă 
Comisia Europeană lansează o consultare publică privind viitorul 

politicii agricole comune 

În data de 2 februarie 2017 s-a lansat prima fază a modernizării și simplificării 
politicii agricole comune (PAC) prin deschiderea unei consultări publice cu o durată de 
trei luni. Contribuțiile primite vor veni în sprijinul activităților Comisiei pentru a defini 
prioritățile viitoare ale politicii agricole. O politică agricolă comună modernizată și 
simplificată ar aborda principalele provocări cu care se confruntă agricultura și zonele 
rurale, contribuind în același timp la prioritățile de politică ale Comisiei (în special 
creșterea economică și ocuparea forței de muncă), la dezvoltarea durabilă, la un buget 
axat pe rezultate, pe simplificare și pe subsidiaritate. 

Rezultatele consultării vor fi utilizate de Comisie la redactarea unei comunicări, 
prevăzută pentru sfârșitul anului 2017, care va cuprinde concluzii privind performanța 
actuală a politicii agricole comune, precum și opțiuni de politică potențiale pentru viitor 
bazate pe date fiabile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lansată în anul 1962, politica agricolă comună este una dintre politicile cu cea mai lungă durată a UE, care a 
evoluat de-a lungul anilor pentru a răspunde provocărilor în continuă schimbare ale piețelor agricole. Cu toate 
că reformele cele mai recente datează din anul 2013, au avut loc din acel moment mai multe evoluții 
fundamentale la care politica agricolă comună trebuie să reacționeze într-un mod mai eficace, cum ar fi, de 
exemplu, incertitudinea sporită a pieței și scăderea prețurilor, precum și noile angajamente internaționale 
privind schimbările climatice și dezvoltarea durabilă. Confruntată cu aceste provocări, precum și cu altele, 
politica agricolă comună trebuie să fie modernizată și simplificată pentru a reduce și mai mult sarcina 
administrativă și pentru a fi și mai coerentă cu alte politici ale UE, cu scopul de a-și maximiza contribuția la 
cele zece priorități politice ale Comisiei, la obiectivele de dezvoltare durabilă și la Acordul de la Paris privind 
schimbările climatice. 

 

https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_en
https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_en
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Uniunea energetică  
Cel de-al doilea raport privind situația uniunii energetice 

În conformitate cu angajamentul său de a raporta anual cu privire la 
situația Uniunii energetice, Comisia Europeană a prezentat cel de al doilea raport al său 
privind situația uniunii energetice8.   

De la publicarea primei comunicări privind starea uniunii energetice, o serie de 
tendințe în tranziția UE către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon au fost 
continuate și consolidate. Comisia va efectua o analiză aprofundată suplimentară a 
politicilor statelor membre, utilizând noul turneu dedicat uniunii energetice pe 
parcursul anului 2017. 

Pentru uniunea energetică, anul 2016 a fost unul crucial în care viziunea 
 Strategiei-cadru pentru o uniune energetică a fost transpusă mai departe în inițiative 
legislative și nelegislative concrete, mai ales prin pachetul „Energie curată pentru toți 
europenii”, prezentat la 30 noiembrie 2016. 

UE în ansamblu a continuat să facă progrese importante în ceea ce privește 
realizarea obiectivelor uniunii energetice, în special cu privire la obiectivele în domeniul 
climei și al energiei pentru 2020. Aceasta și-a atins deja obiectivul pentru 2020 privind 
consumul final de energie. Același lucru este valabil și pentru emisiile de gaze cu efect 
de seră: în 2015, emisiile de gaze cu efect de seră au fost reduse cu 22% sub nivelurile 
din 1990. UE este, de asemenea, pe drumul cel bun în sectorul surselor de energie 
regenerabile, în care, pe baza datelor din 2014, ponderea energiei din surse 
regenerabile a atins 16% din consumul final brut de energie al UE. O altă tendință 
importantă a UE este înregistrarea de succese continue  în acțiunile sale de decuplare a 
creșterii economice de emisiile sale de gaze cu efect de seră. În perioada 1990-2015, 
produsul intern brut (PIB) combinat al UE a crescut cu 50%, în timp ce emisiile totale 
au scăzut cu 22%. 

În urma încheierii Acordului de la Paris din decembrie 2015 și a ratificării rapide 
a acestuia de către UE a permis intrarea în vigoare, la 4 noiembrie 2016, a primului 
acord universal privind schimbările climatice, obligatoriu din punct de vedere juridic. 

În anul 2016, Comisia a prezentat, de asemenea, o strategie europeană privind 
mobilitatea cu emisii scăzute având un obiectiv ambițios și clar: până la mijlocul 
secolului, emisiile de gaze cu efect de seră provenite din transporturi ar trebui să fie cu 
cel puțin 60% mai reduse decât în 1990 și să se înscrie în mod ferm pe o traiectorie care 
să tindă spre zero, asigurând și nevoile în materie de mobilitate ale persoanelor și ale 
mărfurilor, precum și conectivitatea la nivel mondial. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

8 COM(2017) 53 final. 

https://ec.europa.eu/priorities/energy-union-and-climate_en
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/COM_2017_53_EN_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/COM_2017_53_EN_ACTE_f.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4497_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4009_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4009_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2545_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2545_en.htm
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Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri 
externe şi politica de securitate 
 

 Luni, 30 ianuarie 2017 a.c., Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe şi 
politica de securitate, dna Federica Mogherini a avut o întrevedere la Bruxelles cu 

ministrul de afaceri externe al 
Norvegiei, dl Borge Brende. Cu 
acest prilej  au discutat atât despre 
lucrările comune pe care le 
desfăşoară în Orientul Mijlociu, cât şi 
despre pregătirea conferinţei de la 
Bruxelles privind Siria care va avea 
loc în această primăvară.  

Dna Mogherini a declarat, după 
întâlnirea cu dl Borge Brende, că 
„Uniunea Europeană crede cu tărie 
într-un sistem care se bazează pe 
reguli şi norme internaţionale, pe 
respectarea deplină a tuturor 
persoanelor, indiferent de religie, 
origine etnică, naţionalitate sau gen 
şi va continua să acţioneze în acest 
fel.” 

 

 În cadrul programului UE privind facilitarea dialogului pentru 
normalizarea relaţiilor dintre Belgrad şi Pristina, Înaltul Reprezentant a avut o 
nouă întrevedere, în data de 31 ianuarie a.c., cu preşedinţii Hashim Thaci şi Tomislav 
Nikolic şi cu prim-miniştrii Aleksandar Vucic şi Isa Mustafa. Dna Mogherini s-a 
declarat încurajată de implicarea constructivă manifestată de ambele părţi, prin care se 
va contribui, în mod semnificativ, la reducerea tensiunilor dintre părţile implicate. 
Înaltul Reprezentant a declarat că „ Dialogul este un proces foarte important atât 
pentru Serbia şi Kosovo, cât şi pentru această regiune şi pentru Uniunea Europeană. 
Progresul procesului de normalizare al relaţiilor este esenţial atât pentru menţinerea 
păcii, cât şi pentru a evolua spre Uniunea Europeană.” Sunt paşi esenţiali pentru 
Europa şi pentru stabilitatea regională. 

 

 În data de 2 februarie a.c., Înaltul Reprezentant a avut o întrevedere la Bruxelles 
cu dl Fayez Mustafa al-Sarraj, preşedintele Consiliului prezidenţial al Libiei 
şi prim-ministrul Guvernului de uniune naţională al Libiei. Cei doi oficiali au 
discutat despre cooperarea UE-Libia privind migraţia, înainte de reuniunea informală a 
liderilor UE de la Malta, care se va concentra asupra provocărilor migraţiei.   



 COMISIA EUROPEANĂ

 

12 

 

De asemenea, Înaltul 
Reprezentant a subliniat 
faptul că migraţia reprezintă 
doar o parte a 
parteneriatului UE-Libia:„ 
(…) Cea mai importantă 
parte este cea privind 
guvernanţa politică a Libiei, 
securitatea cetăţenilor şi 
situaţia economică şi socială 
din ţară (…)modalităţile 
prin care Uniunea 
Europeană poate sprijini 
procesul de unificare al ţării, 
poate depăşi această 
perioadă lungă şi dificilă în care se află Libia şi felul în care se poate asigura că 
potenţialul imens al Libiei va fi transformat în beneficiul libienilor.”  

În concluzie,dna Mogherini a declarat că în toate domeniile de activitate, abordarea UE 
este bazată pe respect, parteneriat şi încurajare, oferind sprijin atât cât este posibil, 
autorităţilor libiene în exercitarea pe deplin a suveranităţii şi controlului asupra ţării 
lor. 
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