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Stimate Domnule Președinte, 

Comisia Europeană mulțumește Camerei Deputaților pentru opinia sa referitoare la 

Comunicarea comună din 18 martie 2020 intitulată „Politica privind Parteneriatul estic 

după 2020 - Consolidarea rezilienței - un Parteneriat estic care produce rezultate pentru 

toți” {JOIN(2020) 7 final}.  

Salutăm sprijinul deplin exprimat de Camera Deputaților cu privire la orientarea politică 

privind viitorul Parteneriat estic, astfel cum este prevăzut în comunicare. Acest lucru reflectă 

poziția statelor membre ale Uniunii Europene și a țărilor din Parteneriatul estic, astfel cum a 

fost exprimată în concluziile Consiliului din 11 mai 2020 și reiterată în cadrul 

videoconferinței liderilor din 18 iunie.  

Activitatea noastră cu țările partenere va continua să se axeze pe buna guvernanță și pe 

valorile comune, precum și pe respectarea democrației și a drepturilor omului. Vom continua 

să sprijinim țările partenere în eforturile lor de punere în aplicare a reformelor și să 

colaborăm cu acestea nu numai la nivel central, ci și în formatele locale și regionale. Suntem 

convinși că cooperarea noastră în domeniile conectivității și energiei va continua să 

genereze rezultate pozitive. În plus, sprijinul pentru societatea civilă din țările partenere va 

rămâne crucial pentru schimburile noastre. 

Avem plăcerea de a aduce la cunoștința Camerei Deputaților faptul că discutăm împreună cu 

statele membre, țările partenere și alte părți interesate cu privire la un nou set de obiective 

ale Parteneriatului estic, care va fi prezentat la următoarea reuniune la nivel înalt. Acestea 

se vor baza pe cele cinci domenii de politică stabilite în comunicarea comună și vor avea un 

rol esențial, printre altele, în ceea ce privește abordarea noilor formate de cooperare în 

cadrul Parteneriatului estic, de exemplu cu privire la mediu, digitalizare și politicile în 

domeniul sănătății.  

Parteneriatul estic rămâne o prioritate pe agenda politicii externe a Uniunii Europene, iar 

comunicarea comună confirmă acest lucru. Am dori să mulțumim Camerei Deputaților 
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pentru sprijinul și contribuția sa la Parteneriatul estic și pentru asigurările privind 

continuarea cooperării noastre în anii următori.  

Comisia așteaptă cu interes continuarea dialogului politic cu Camera Deputaților în viitor. 

Cu deosebită considerație, 

 

 

Maroš Šefčovič     Josep Borrell Fontelles 

Vicepreședinte      Înalt Reprezentant/Vicepreședinte 
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