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Összefoglalás: 2019. január 1-jén, tízéves uniós tagsága során először, Romá-
nia átvette az Európai Unió Tanácsának soros elnöki tisztségét. A fél évre szóló 
megbízatás során olyan témák és politikai folyamatok várhatóak, amelyek hosszú 
távon meghatározzák a szervezet jövőjét. Ezek közé tartozik az Egyesült Királyság 
kilépése az EU-ból, a 2021–2027-es uniós költségvetés tervezetével kapcsola-
tos tárgyalások, a 2019. májusi európai parlamenti (EP-) választás, amelyet egy 
komoly politikai tétekkel bíró kampány fog megelőzni. A bukaresti külügyminiszté-
rium nyilatkozata értelmében a román elnökség fő célja ezen összetett feladatok 
koordinálása mellett az EU kohéziójának pragmatikus eszközökkel való erősíté-
se, vagyis a minden tagország számára elfogadható javaslatok végrehajtása az 
összetartozás elmélyítése érdekében. A román elnökség mottója – „A kohézió 
mint közös európai érték” – igencsak üdvözlendő elv, mert azt a nyugat-európai 
döntéshozók nyilatkozatai már egyre kevésbé említik, márpedig hosszú távon az 
EU akkor lehet versenyképes a felemelkedő ázsiai és a még mindig erős amerikai 
gazdasággal szemben, ha a keleti és a déli tagállamok az északiak szolidaritása 
segítségével megfelelően integrálódnak, fejlődnek. Az előnyök kölcsönösek, hi-
szen régiónk olcsó munkaereje és növekvő vásárlóképessége lesz egyre inkább 
a kontinens fejlődési motorja. A román diplomácia feladata nehéz: elég csak arra 
gondolnunk, hogy az Európai Unió alapelveit jelentő szolidaritást, kohéziót, egysé-
get, demokráciát mennyire másképp értelmezik a különböző államokban.

Abstract: On January 1, 2019, after 10 years of European Union membership 
Romania took over the six-month-long Presidency of the Council of the European 
Union. The rather complex task encompasses topics and political processes that 
determine the future of the organization in the long run. These important issues 
include the United Kingdom’s withdrawal from the EU, the negotiations on the draft 
of the 2021–2027 EU budget, the election of the European Parliament in May 2019, 
which will be preceded by a campaign with serious political and ideological stakes. 
In addition to these core elements the main principle of the Romanian Presidency is, 
according to a statement from the Foreign Ministry of Bucharest, the strengthening 
cohesion in the Union by pragmatic means, that is, to adopt measures acceptable 
to all member states in order to deepen cohesion. The motto of the Romanian 
Presidency – “Cohesion as a common European value” – is a principle to be 
welcomed because the messages of Western European decision-makers (as a sign 
of crisis) are less focused on cohesion. In the long run the EU can be competitive 
against the emerging Asian and still strong American economies if the Eastern and 
Southern member states are helped by the solidarity of the North. The benefits are 
reciprocal, as the cheap labor force and growing purchasing power of our region 
will become the continent’s engine of development. The task of the Romanian 
Presidency is difficult, just think of the different approaches to notions as solidarity, 
cohesion, unity, and democracy in different member states. Nevertheless, in my 
opinion, the Romanian Presidency will be successful because the mission is well 
prepared, and, despite the domestic political problems, the Romanian diplomacy is 
doing an excellent job.

http://mae.ro/node/47744
http://mae.ro/node/47744
http://mae.ro/node/47744
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ROMÁN ELNÖKSÉGI PRIORITÁSOK

A bukaresti külügyminisztérium által megnevezett román elnökségi prio-
ritások a kohézió és a konvergencia főbb mozgatóerőiről szólnak. Ezek a 
következők:

1. A gazdasági fejlődés elősegítése konnektivitással (az infrastruktúrák összekap-
csolásával) és hatékonyságnöveléssel

 A román külügy a hatékonyság erősítésének lehetőségét elsősorban a digitális 
gazdaságban látja, ezért fontosnak tartja e téren a belső piacok szabadságának 
és szabályozásának az átgondolását. A közös infrastruktúra román szempont-
ból kényes ügy, mert az ország a kormány terveihez képest lemaradásban van 
e területen. Meglátásom szerint emiatt sok kritikát is fog kapni Románia, ami 
önmagában is beárnyékolja a diplomáciája tiszteletre méltó igyekezetét. Szin-
tén fogas kérdést jelent a közös agrárpolitika, amellyel kapcsolatban még nem 
került nyilvánosságra konkrét román elképzelés. A téma azért fontos, mert az 
uniós költségvetési tervezetre vonatkozó nyugati elképzelésekben csökkenő 
tétel lesz régiónk agrártámogatása, márpedig az utóbbi időben jelentősen növe-
kedett ezen országokban a mezőgazdaság, de a tovább lépések megtételéhez 
már komolyabb befektetésekre van szükség.

2. Az európai biztonság további építése, különös tekintettel a Fekete-tenger térsé-
gére, a keleti partnerségre és a Nyugat-Balkán integrációjára

 Románia növekvő kihívásnak tekinti az orosz katonai jelenlétnek a Fekete-tenger 
térségében tapasztalható erősödését. Az Egyesült Államok Kongresszusa által 
támogatott Szabad Európa Rádió – az amerikai biztonságpolitikának megfele-
lően – a Fekete-tengert, a keleti partnerséget és a Nyugat-Balkán integrációját 
emeli ki az elnökségi feladatok közül. A Nyugat-Balkán biztonsági kihívásaira vo-
natkozóan eddig még nem sikerült koherens román politikát létrehozni, Bukarest 
ezért is a nemzetközi együttműködésekben való részvétellel igyekszik pótolni 
ezt a hiányt. A román biztonságpolitika lényege, hogy összekösse a NATO és 
az EU térségbeli politikáit. Ezáltal egyrészt erősíteni kívánja az ország regionális 
vezető szerepét, másrészt mozgósítani és hatékonyabbá tenni a Nyugat védelmi 
képességeit olyan esetekben, amelyek iránt a francia–német páros nem érdek-
lődik különösebben – ilyen például a Fekete-tenger térsége. Harmadrészt pedig 
a nemzetpolitikájában is hozadékot vár tőle: a Moldovai Köztársasággal való 
egyesülést.

3. A közös európai értékek képviseletének előmozdítása
 A román elnökség a tervek szerint az EU alapelveit kívánja határozottabban 

érvényesíteni a keleti partnerségi programokban, illetve a Nyugat-Balkán 
integrációjában, ami az uniós kohéziót is szolgálná. Komoly feladat lesz az 
európai elvek érvényesülését megfigyelni az európai parlamenti választási 
kampány idején. Meglátásom szerint ez utóbbi főbb kihívását a nyilvánosságnak 

http://mae.ro/node/47744
http://mae.ro/node/47744
https://www.europalibera.org/a/29687710.html?fbclid=IwAR1BM9ZFrlklHjTvBXgGkewyHyGBiuYt6xURKKKOKF4Jx8KfwETXst30eu0
http://kki.hu/hu/szakmai-anyagok/kki-elemzesek/romania-regionalis-politikajanak-megjelenese-tersegunk-nemzetkozi-szervezeteiben/539
http://kki.hu/hu/szakmai-anyagok/kki-elemzesek/romania-regionalis-politikajanak-megjelenese-tersegunk-nemzetkozi-szervezeteiben/539
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az európai politika (a migráció, a liberalizmus–nacionalizmus-vita, a 
szociális értékek) kapcsán történő befolyásolására vonatkozó szándékok 
jelentik, különös tekintettel a kiber-/információs hadviselésre. Az elnökség 
feladatai nem tisztázottak e tekintetben, de Románia rendelkezik a megfelelő 
kapacitásokkal: így pl. legalább négy kibervédelmi és elemző központ működik 
az országban. Kérdés, hogy e területen az uniós értékeket hogyan védik meg. 
Várható, hogy a románok a választások után nyilatkoznak az esetleges ilyen 
jellegű befolyásolási kísérletekről.

A ROMÁN ELNÖKSÉG ELŐTT ÁLLÓ FELADATOK

Mivel ma már az Európai Tanács élén annak elnöke (jelenleg Donald Tusk), 
a Külügyek Tanácsáén pedig a kül- és biztonságpolitikai főképviselő 
(Federica Mogherini) áll, január 1-jétől a román elnökség vezeti az Álta-

lános Ügyek Tanácsát és a szakminiszteri üléseket Az ott várható témák között 
szerepel a költségvetés elveinek a meghatározása; a közös piac működésének a 
javítása; a szociális politika kiterjesztése; a biztonságpolitikai kihívásokkal szembeni 
erőfeszítések (kiemelten a migrációnak a belső biztonságra gyakorolt hatására és 
a terrorizmusra); az EU nemzetközi szerepének a konszolidálása. A román külügy-
minisztérium szervezésében történt az elnökségre való felkészülés, a tapasztalt 
diplomata, George Ciamba vezetésével, aki ma az európai ügyekkel megbízott 
miniszteri posztot tölti be. Most ő elnököli a koordináló szerepet betöltő Általános 
Ügyek Tanácsát, továbbá ő szervezi az EP-delegációk romániai útját és a Biztoso-
sok Kollégiumával való együttműködést is.

Figyelemre méltó a Ciamba által koordinált csapat és a rájuk váró feladat. 
Románia brüsszeli nagykövete, Luminiţa Odobescu a frankofon államok szövetsé-
gének is aktív tagja, elkötelezett atlantista. Corina Creţu, az uniós regionális biztos 
kritikusan viszonyul kormánya politikájához: hatékonyabb román uniós politikát 
szeretne, és akárcsak Odobescu asszony, jó kapcsolatokkal rendelkezik Brüsszel-
ben. A román elnökség agrárügyekben illetékes tagjának, Achim Irimescunak, a 
korábbi mezőgazdasági miniszternek a faladata az uniós élelmiszerügyi szabá-
lyozás tető alá hozása. Ramona Niţă digitális attasénak és Brüsszelben dolgozó 
román diplomata kollegáinak a feladata a közös piac e-biztonságáról folyó tárgya-
lások továbbvitele, az adatbiztonsághoz és az adatvédelemhez tartozó ügyekben 
való előrelépés. A munkájukat segíti Ada Grădinaru, a Facebook (Brüsszelben is 
dolgozó) politikai kommunikációs menedzsere. Ştefan Staicu diplomatához az 
uniós orvosi klinikai jelentésekkel és a gyógyszerminőséggel kapcsolatos témák 
tartoznak. Ebben partnere Adina-Ioana Vălean, az EP Környezetvédelmi, Közegész-
ségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottságának tagja. Dana Mănescu, a román 
elnökség kommunikációs tanácsadója az országimázs-építésért felel. Ő készítet-
te el korábban az Európai Bizottság (EB) Twitter-oldalát, ahol olyan újdonságokat 
vezetett be, mint a globális videohullámok vagy a vitafórumok. Siegfried Mureşan 

http://mae.ro/node/47744
https://www.politico.eu/article/19-romanians-to-watch-brussels-bucharest-eu-council-presidency/?fbclid=IwAR1e2WcFrsZZn1gcTiL9m9vTZE4FjRSraelEKz6IJ0FfPM0QHLzg1OsXRdw
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román EP-képviselő jó német kapcsolatokkal rendelkezik, korábban a Bundestag 
Európa-ügyi Bizottságának a tanácsadója volt. A szintén europarlamenter Mari-
an-Jean Marinescu kulcsfigura az EP költségvetési tárgyalásain. A csapat tagja 
még Valentina Pop brüsszeli román újságíró, aki a BBC és a Wall Street Journal 
munkatársa is. Doru Frănţescu a VoteWatch nevű független szervezet vezetője; 
adatelemzéssel foglalkozik, megrendelője az EP és az EB.

Az elnökség idejére eső fő esemény az EU informális csúcsértekezlete lesz, 
amelyet Nagyszebenben tartanak 2019. május 9-én. Elvben azon az EU középtá-
vú cselekvési programját kellene megbeszélni, ám annak az EP-választások miatt 
kevés értelme lesz. Emellett az elnökséghez kötődő számos kisebb esemény is 
várható Romániában és külföldön, amelyek célja az ország promóciója és a tájé-
koztatás.

ELLENTMONDÁSOS BELPOLITIKAI
ÉS NEMZETKÖZI HÁTTÉR

Eddig már több bel- és külföldi politikai szereplő is kifejezte a román elnökség 
képességeit illető kételyét – például karácsony után Jean-Claude Juncker 
EB-elnök azt nyilatkozta, hogy Románia nincs felkészülve a pozícióval járó te-

endők ellátására. Megítélésem szerint azonban a bukaresti kormányzat különösebb 
gond nélkül fogja teljesíteni a feladatát, mert a főbb dossziékat (brexit, májusi EP-
választások) már az előző trió idején előkészítették, illetve kevésbé az elnökségtől 
függenek, az uniós költségvetési terv menedzselését pedig az év második felétől 
hivatalba lépő finn elnökség vállalta fel. (Még a német állami médium, a Deutsche 
Welle szerint is várhatóan sikeres lesz a román elnökség tevékenysége. Úgy vélem, 
ezt Juncker is nagyon jól tudja, tehát a nyilatkozata inkább politikai nyomásgya-
korlásnak tekinthető. A kifogásokat pedig előbb szakértői szinten kell felhozni és 
kezelni, nem a médián keresztül. Érdekes lenne, ha az EB elnökét szólítaná fel egy 
illetékes intézmény, hogy magyarázza el a feladatait és az elképzeléseit, mert így 
kerekebb lenne a felkészültséggel kapcsolatos kép.) Aggodalomra azonban tényleg 
van ok, hiszen pl. vita zajlik Romániában a kormány és az elnök között arról, hogy ki 
képviselje a főbb eseményeken az államot. (Az alkotmány rendelkezése értelmében 
a külföldi ünnepélyes alkalmakkor e tekintetben az államfő az illetékes.) Az elnök-
ség feladatait viszont a profi román diplomácia egyezteti, az tesz javaslatokat és 
koordinál. Az elmúlt években százával képezték külföldön a román külügyi szakem-
bereket, és ez megmutatkozik a nemzetközi intézményekben való hatékony román 
részvételben is.

Meglepően kritikus Romániával szemben a francia állami RFI rádió, amely 
gyengének és kaotikusnak tartja a román kormányzatot, és amiatt aggódik, hogy 
honfitársuk, Michel Barnier, aki korábban miniszter volt, jelenleg pedig a brexit fő-
tárgyalója, emiatt nehezebben tud majd kampányolni az esetleges EB–elnökségi 
posztért. Meglátásom szerint a francia aggodalom hátterében az áll, hogy a román 

https://www.caleaeuropeana.ro/jean-claude-juncker-critica-lipsa-de-unitate-a-romaniei-pe-scena-europeana-in-ajunul-preluarii-presedintiei-consiliului-ue/
https://www.dw.com/ro/comentariu-niciun-motiv-de-�ngrijorare/a-46894826?maca=ro-Facebook-sharing&fbclid=IwAR3NuBqvhyL1Sq1V0LS8yYXz7QFEpEe-Gt7qXz3iC7TqFgq_L1VoBEKA4hY
https://www.dw.com/ro/comentariu-niciun-motiv-de-�ngrijorare/a-46894826?maca=ro-Facebook-sharing&fbclid=IwAR3NuBqvhyL1Sq1V0LS8yYXz7QFEpEe-Gt7qXz3iC7TqFgq_L1VoBEKA4hY
https://www.dw.com/ro/comentariu-niciun-motiv-de-�ngrijorare/a-46894826?maca=ro-Facebook-sharing&fbclid=IwAR3NuBqvhyL1Sq1V0LS8yYXz7QFEpEe-Gt7qXz3iC7TqFgq_L1VoBEKA4hY
https://www.rfi.ro/politica-108221-2019-anul-european-al-tuturor-pericolelor-pentru-romania?fbclid=IwAR3V-cU8WCPkxzyoYDB5fHwpVMrVnL6mnPDOxTLWdDdVD09coD5OFt2Kheo
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kormány nem az ő fegyvergyártóikat helyezi előnybe a jelenleg zajló honvédelmi 
beszerzéseknél. Azt gondolom, ha francia fregattok és helikopterek lennének a be-
szerzési listán, más lenne a politikai retorika is.

Kérdés, mekkora Bukarest hitelessége azok után, hogy a jelenlegi kormánypár-
tokat az EP jelentéseiben azzal vádolták, hogy gyengíteni kívánják a korrupcióellenes 
harcot, és a saját korrupt politikusaik megmentése érdekében hadjáratot indítottak 
az igazságszolgáltatás intézményei ellen. Romániának rossz a külföldi sajtója a 
belpolitikai problémái miatt, ami tükrözi az uniós vezető hatalmak és döntéshozó 
központok nehezményezését is. Ez csökkenti Bukarest politikai mozgásterét, mert 
pl. gyérülnek a magas szintű találkozók. Szerintem Románia hitele és befolyása 
akkor sem növekedne lényegesen, ha kisebb lenne a korrupció és a belpolitikai 
feszültség, mert geopolitikai okokból az ország inkább az Amerikai Egyesült Álla-
mok partnere. Amíg nem lesz fontosabb a német–francia páros számára – lásd a 
schengeni tagság elhalasztását –, ez így is fog maradni.

Romániának a lakosai számából és a gazdasága méretéből vártnál képest ta-
lán kisebb a súlya az EU döntéshozásában, de ez a térségünk egészére jellemző. 
Románia nem tagja sem a schengeni, sem az euróövezetnek, a perifériális elhe-
lyezkedése és a történelmi meghatározottsága következtében is kevésbé van jelen 
az európai lényegi történésekben. Az EU fő döntéseit a német–francia páros hozza; 
Románia szava akkor lenne hangosabb, ha egy regionális szövetségben jelentkez-
ne, ám erre nem igazán mutatkozik hajlandóság a román parlamentben, legfeljebb 
a bukaresti külügyminisztérium veszi komolyabban e szükségszerűséget (gondol-
junk csak a regionális infrastruktúra gondjaira). Ez a helyzet azonban lassacskán 
javul, mert térségünk gazdasága az uniós átlag feletti mértékben bővül, és Románia 
legfontosabb gazdasági partnerei Közép-Európában vannak. A fontosságunk akkor 
növekedne gyorsabban, ha össze tudnánk fogni a lényegesebb uniós kérdésekben 
(brexit, költségvetés, biztonság, közös politikák, projektek), de ehhez a szűkkeblű 
nacionalizmuson és egyes gazdasági-titkosszolgálati csoportok befolyásán kellene 
túltennünk magunkat.

VÁRHATÓ FEJLEMÉNYEK

Románia kényes időszakban vette át az EU irányítását, hiszen májusban 
EP-választások lesznek, és talán még sosem volt ekkora tétje az uniós par-
lamenti megmérettetésnek, ugyanis két tábor körvonalazódása látszik: a 

szuverenistáké és a szorosabb uniót akaró unionistáké. Az EU stratégiai kérdéseit 
a májusi EP-választások után fogják tárgyalni, addig inkább csak a kötelező témák 
lesznek terítéken. A jelen állás szerint egy jobboldali-centrista relatív többség alakul 
ki az új strasbourgi parlamentben, de növekszik a jobboldali-patrióta, a populista 
és a regionális pártok jelenléte is, köztük Emmanuel Macron francia elnök liberá-
lis-populista új frakciójáé. A politikai-ideológiai erőviszonyok előreláthatólag kis 
mértékben a globalista-liberális tábor rovására fognak változni. Az európai politikai 
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spektrum közepén elhelyezkedő német jobboldali-centrista párt, a CDU–CSU-
koalíció nem kívánja támogatni a Macronék által preferált pénzügyi unió tervét, és 
inkább a biztonsági témák (migránskérdés, közös védelem), az információs gazda-
ság és a kisebb, de hatékonyabb közös költségvetés ügyét szeretnék elősegíteni. 
Ezek ugyanis szintén erősítik az Unió kohézióját, de kevésbé támogatják egy brüsz-
szeli szuperkormány létrejöttét. E kérdések azonban inkább az év második felében, 
a finn elnökség idején kerülnek terítékre, az új parlament létrejötte után.

A román EU-elnökség munkájára azonban nem csupán az EP-választások, de 
az év végén esedékes honi államfőválasztás is rányomja a bélyegét. A szociállibe-
rális kormány és a jobbközéphez tartozó Klaus Johannis államfő közötti ellentét 
talán még sohasem volt ilyen mély. Így az államfő és Liviu Dragnea, a kormány-
zó Szociáldemokrata Párt (Partidul Social Democrat, PSD) elnöke nem tud majd 
együttműködni uniós ügyekben (már csak az elnökválasztási kampány miatt sem). 
A belpolitikai feszültségeket tovább fogja növelni a honvédelmi beszerzések körüli 
vita, az igazságüggyel kapcsolatos ellentét, továbbá a PSD-n belüli hatalmi harc 
várható kiújulása, hiszen tavasszal esedékes a bírósági ítélet Dragnea ügyeiben. 
E konfliktusok azonban mégsem akadályozzák az EU-elnökség munkáját, mert az 
EP-választások miatt áprilisban gyakorlatilag leáll az EB működése és az érdemi 
munka, a román diplomácia pedig menedzselni tudja a feladatokat. Mindez egyúttal 
azonban azt is jelenti, hogy a közös regionális érdekeink kevésbé fognak érvénye-
sülni, és lesznek olyan nyugati uniós döntéshozók, pl. Franciaország részéről, akik a 
keleti tagállamok szerepének a csökkentésére fogják felhasználni a román elnökség 
gyengéit.

ÉRTÉKELÉS

Érdekes hasonlóság, hogy a 2011-es magyar uniós elnökséget megelőzően 
is gyakran kedvezőtlen véleményt tartalmazó nyugati sajtóanyagok jelen-
tek meg, elsősorban a közigazgatási reform és a média ügyei, valamint az 

elnökségi stáb lecserélése miatt. Az elnökségi idő alatt viszont egyre kedvezőbb 
lett a Magyarország megítélése EU-szerte, főleg néhány kiemelt projekt – a romák 
támogatása, közös víz- és energiapolitika, munkahelyteremtés – lelkes felvállalá-
sának köszönhetően. Az akkori EB-elnök, Herman Van Rompuy sem egyeztette a 
kommunikációját a magyar féllel. Voltak kudarcaink (Románia, Bulgária schengeni 
tagsága) és sikereink (Horvátország csatlakozása), de természetesen azokért sem 
a magyar elnökség volt a fő felelős. 2019 nyarán a román elnökség is hasonló mér-
leget készíthet majd a sikerekről és a kudarcokról. A sikeres magyar témák közül 
a nyilvánosságban a vízügy, a romakérdés és az infrastruktúra kapott nagyobb 
érdeklődést; várhatóan szomszédunk esetén az infrastruktúra, valamint a térség 
biztonságpolitikájának az összekapcsolása szintén ilyen jelentőségű lesz. Kérdés, 
hogy mennyire készült fel Ciamba csapata a problémákat rejtő kérdések (román 
belpolitika, uniós mezőgazdaság, migráció kezelésére. A digitális gazdaság, az 
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információs hadviselés és a politikai demagógia kihívásai pedig 2019-ben súlyo-
sabbak és összetettebbek, mint voltak a magyar elnökség idején.

2019 első felében a szokásosnál több figyelem irányul Romániára, ami növeli 
annak esélyét, hogy kedvező színben tüntethesse fel magát. Az EU-elnökség kitűnő 
lehetőség az ország promóciójára, előnyeinek bemutatására. Gondoljunk csak arra, 
hogy a fogyasztói szokások egyre inkább a márkák (brand) vásárlása felé tolódnak 
el, és egy ország is kereskedelmi védjegy, jellegzetesség. A helyi magyarság is része 
Romániának, tehát logikus lenne, hogy megjelenjen a nyilvánosságban az elnökségi 
programok alkalmából. Ez alatt főleg gazdasági, turisztikai népszerűsítésre gondo-
lok, az autonómia kérdéseit előbb a román parlamentben kellene tisztázni. Habár 
az EU-nak megvannak a kisebbségi ügyekre szakosodott intézményei, projektjei, 
de azok nem az EU-elnökséghez kötődnek. A román diplomáciai és adminisztratív 
elit viszont alig fogad be maga közé magyarokat, ami rossz jel a helyi magyarság 
kultúrájának, eredményeinek a külföldi bemutatására vonatkozó lehetőségek szem-
pontjából. Itt jegyzem meg, hogy a román minisztériumi vezetők, bírák, ügyészek és 
az állami intézmények elöljáróinak legalább egyharmada a Mihai Viteazulról elneve-
zett, Bukarest melletti titkosszolgálati akadémián vett részt továbbképzésen, ahova 
ajánlásos és meghívásos alapon lehet bejutni, ám oda magyarokat nem vesznek 
fel. A román elit tehát kooptálja a tagjait, nem érdem alapján, demokratikusan vá-
lasztják ki őket – nem csodálkozhatunk tehát a kormányzás és a mostani elnökség 
zavarain.

Az román EU-elnökség prioritásai – térségünk egymásrautaltságának jeleként – 
megegyeznek a magyar érdekekkel: a tagországok egymás közötti bizalmának 
erősítése; közös agrárpolitika; a keleti partnerség és a Nyugat-Balkán iránti figyelem 
fokozása; energiaügyekben az interkonnektivitás erősítése; a regionális biztonság 
uniós felkarolása; a turizmus előmozdítása. E területeken azonban nem várható 
lényegi előrelépés a következő költségvetési ciklus megszavazása előtt, ezért a ro-
mán elnökség leginkább az ország népszerűsítése terén profitálhat. Ezt tudják a 
román politikusok is, így a Johannis elnökletével zajló nagyszebeni értekezlet lesz a 
csúcspontja az ország- és politikusimázs-építésnek. Az EU-elnökség mégis sikeres 
lehet, mert a konkrét feladatokat teljesíteni tudja a román fél. A mostani elnökségi 
trió tagjai már eddig is hasznos munkát végeztek a közös érdekeink és értékeink 
szolgálatában.


