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DOSARELE PRIORITARE ALE PREȘEDINȚIEI SLOVACE A CONSILIULUI UNIUNII 
EUROPENE ÎN SEMESTRUL IULIE-DECEMBRIE 2016 

1 Iulie 2016, Oana LANGA 

La 1 iulie 2016, Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene va fi preluată de Slovacia, membru 
Schengen și singura țară din cele patru state Visegrad din zona euro. Agenda energetică a 
preşedinţiei va fi dedicată Reformei schemei de comercializare a certificatelor de emisii, Revizuirea 
Directivei privind Etichetarea Eficienţei Energetice şi Pachetul privind securitatea aprovizionării cu 
energie. 

Comisia Europeană a adoptat pe 16 februarie anul acesta, Pachetul de Reglementări privind 
Securitatea Aprovizionării cu Energie. Aceste reglementări se adresează gestionării întreruperilor 
furnizării energiei, moderării cererii de energie, creşterii producției de energie din surse 
regenerabile şi diversificarea surselor, a producătorilor şi a rutelor. Toate aceste subiecte, inclusiv 
promovarea cooperării regionale şi a solidarității Statelor Membre sunt considerate prioritare de 
către Preşedinţia Slovacă. 

Deşi programul final al preşedinţiei slovace va fi comunicat numai după 23 iunie, data 
referendumului din Marea Britanie, o serie de asociaţii în domeniul energiei active în Bruxelles, 
printre care şi Centrul Român al Energiei au obtinut o listă a dosarelor prioritare pentru Bratislava şi 
calendarul provizoriu al întânirilor din următoarele 6 luni la Bruxelles. 

În paralel cu discuţiile din formaţiunea Consiliului pe Energie şi a grupurilor de lucru pregătitoare 
acestor discuţii, negocierile se poartă în prezent în Parlamentul European în cadrul Comisiei de 
Industrie, Cercetare şi Energie (ITRE), comisia de resort a instituţiei pentru politica energetică 
europeană. Raportul privind Securitatea aprovizionării cu gaz, redactat şi negociat de deputatul 
Jerzy Buzek (Polonia, EPP) va fi votat pe 13 octombrie 2016. În aceeaşi zi, în Comisia ITRE va fi 
adoptat şi Raportul privind Decizia de instituire a unui mecanism de schimb de informații în domeniul 
acordurilor interguvernamentale pe energie redactat de europarlamentarul Zdizlaw Krasnodębski 
(Polonia, ECR). 

O parte din aceste subiecte strategice pentru sectorul energetic şi pentru dezvoltarea infrastructurii 
energetice în Europa au făcut parte din agenda evenimentului “Romanian Energy Day 2016” 
organizat sub titlul “Regional and European Values for Sustainable Energy in Central-Eastern Europe” 
de asociația Centrul Român al Energiei miercuri 25 mai la Parlamentul European în Bruxelles. 
Dezbaterile au marcat cinci ani de activitate a asociaţiei în consolidarea dimensiunii europene a 
sectorului energetic românesc.  

Centrul Român al Energiei urmăreşte cu atenţie aceste procese legislative ţi monitorizează 
negocierile interinstituţionale pe aceste dosare prioritare în vederea comunicării lor către membrii 
asociaţiei şi a stabilirii unui plan de acţiuni necesare. 

 

http://www.caleaeuropeana.ro/live-videotext-corespondenta-de-la-bruxelles-centrul-roman-al-energiei-organizeaza-romania-energy-day-la-parlamentul-european/

