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Rezumat: Lucrarea de faţă constituie o analiză a tendinţelor de evoluţie a mediului
european de securitate, plecând de la caracteristicile actuale ale acestuia. Scopul prezentului demers
este de a identifica principalele provocări pe care Consiliul UE va trebui să le abordeze în perioada
în care România va deţine preşedinţia acestuia (iulie-decembrie 2019).
Articolul cuprinde aspecte legate de cadrul instituţional al UE, în special, de misiunea
Preşedinţiei Consiliului UE, dar şi o analiză succintă a principalelor crize şi provocări cu care UE se
confruntă, atât pe plan intern, cât şi pe plan extern. Este constituită astfel imaginea unui actor
internaţional caracterizat de multiple vulnerabilităţi, dar cu un incontestabil potenţial de a se adapta
noilor realităţi internaţionale şi de a-şi menţine statutul de actor relevant pe arena internaţională.
Cuvinte-cheie: Preşedinţia Consiliului UE;, criza europeană a refugiaţilor; clauza asistenţei
mutuale; criza ucraineană; Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP); solidaritate.
Abstract: The present paper is an analysis of European security environment’s evolution
trends, starting from its current characteristics. The present scientific endeavour aims at identifying
the main challenges the EU Council will have to approach when its Presidency will be assured by
Romania (July-December 2019).
The article includes aspects related to EU’s institutional framework, especially, the role of
EU Council Presidency, as well as a brief analysis of the main crises and challenges the EU faces
both internally and externally. Thus, the image clearly delineated is that of an international actor
characterized by many vulnerabilities, but with an incontestable potential to adapt to the new
international realities and to maintain its status as a relevant actor on the international arena.
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