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În perioada 12 – 14 octombrie 2010, Comisia pentru politică externă şi-a 
desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi: 
 

Analiza următoarelor teme: 
• România şi preşedinţia belgiană a UE 
• Serviciul European de Acţiune Externă  în viitor 

 
În perioada 1 iulie – 31 decembrie 2010, Belgia deţine preşedinţia 

rotativă a Consiliului  Uniunii. Preşedinţia belgiană a fost pregătită prin 
numeroase reuniuni organizate la nivel regional şi federal.  

Pentru a asigura o anumită continuitate în activitatea UE, Belgia a instituit 
un program de lucru comun cu preşedinţia precedentă (deţinută de Spania) şi 
cu următoarea preşedinţie (Ungaria).  

Printre cele mai importante priorităţi ale preşedinţiei belgiene, se numără: 
asigurarea stabilităţii economice, implementarea prevederilor Tratatului de la 
Lisabona, continuitatea aplicării eficiente a Programului Multianual Stockholm 
(2010 – 2014), strategia de mediu, dezvoltarea durabilă. 

Instituirea Serviciului European de Acţiune Externă este una din 
principalele inovaţii aduse de Tratatul de la Lisabona. 

Înfiinţarea SEAE va asigura coerenţa politicii externe comune şi o 
reprezentare eficientă a UE în ţările terţe şi pe lângă organizaţiile 
internaţionale. 

România acordă o importanţă deosebită procesului de constituire a SEAE, 
acesta fiind primul exerciţiu de construcţie instituţională europeană la care 
participă. România sprijină un SEAE puternic, cu mandate, competenţe şi 
resurse, care să  permită îndeplinirea obiectivului, de întărire a coerenţei şi 
eficienţei acţiunii externe a UE, aşa cum se prevede în Tratatul de la 
Lisabona. 
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La şedinţele din zilele de 12, 13 şi 14 octombrie a.c.,  au participat 

următorii 19 deputaţi: Korodi Attila (UDMR), Mitrea Manuela (PSD+PC), 
Rogin Marius (PD-L), Buciuta Ştefan (minorităţi naţionale), Popoviciu Alin 
(PD-L), Bot Octavian (PD-L), Budurescu Daniel-Stamate (PNL), Farago 
Petru (UDMR), Ganţ Ovidiu Victor (minorităţi naţionale), Iacob Ridzi 
Monica (PD-L), Iftime Dragoş-Adrian (PD-L), Năstase Adrian (PSD+PC), 
Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae (PSD+PC), Niculescu-Mizil Ştefănescu 
Tohme Oana  (PSD+PC), Oajdea Vasile Daniel (PD-L), Popescu-
Tăriceanu Călin Constantin Anton (PNL), Vişan Gelu (PD-L), Voicu Mihai 
Alexandru (PNL), Voinescu-Cotoi Sever (PD-L).  A fost absent motivat, dl. 
deputat Blaga Iosif Veniamin (PDL). 
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