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COMISIA EUROPEANĂ 
 

UE face progrese în privinţa schimbului de informaţii, a combaterii 
finanţării terorismului şi a protecţiei europenilor în mediul online 

Securitatea Uniunii 

Al nouălea raport privind progresele înregistrate către o uniune a securităţii1

                                                           

1 

, 
prezentat în data de 27 iulie 2017, arată măsurile luate recent pentru a preveni 
finanţarea terorismului prin traficul de bunuri culturale şi pentru a îmbunătăţi 
interoperabilitatea sistemelor de informaţii ale UE. 

Raportul, care se bazează pe o evaluare globală a politicii de securitate a UE din 
2001 până în prezent, subliniază, de asemenea, lacunele şi problemele rămase de 
soluţionat. Punerea în aplicare incompletă a politicilor existente şi ameninţările în 
continuă evoluţie, precum radicalizarea sau criminalitatea informatică, continuă să 
constituie provocări, iar pentru a le soluţiona pot fi necesare modificări ale 
instrumentelor existente. 

Comisarul pentru securitatea Uniunii, dl. Julian King, a declarat: „(…)Evaluarea 
globală concretizează angajamentul pe care mi l-am asumat în faţa Parlamentului 
European de a efectua o analiză aprofundată a politicii de securitate a UE – prima în 
16 ani. Dispunem de unele învăţăminte importante, printre care necesitatea de a ne 
consolida capacitatea de reacţie pentru a răspunde ameninţărilor în continuă 
evoluţie. Vom avea ocazia să discutăm aceste teme cu Parlamentul European în 
septembrie.” 

Comunicare: Al 9-lea raport privind progresele înregistrate către o uniune a securității 
Anexă: Document de lucru al serviciilor Comisiei – Evaluare globală a politicii de securitate a UE 
Anexă (2): Document de lucru al serviciilor Comisiei – Evaluare globală a politicii de securitate a UE 
 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20170726_ninth_progress_report_towards_an_effective_and_genuine_security_union_en.pdf�
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20170726_ninth_progress_report_towards_an_effective_and_genuine_security_union_swd_en.pdf�
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20170726_ninth_progress_report_towards_an_effective_and_genuine_security_union_swd_part2_en.pdf�
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În ultimele luni s-au făcut progrese constante, în special în ceea ce priveşte noile 
norme privind traficul de bunuri culturale propuse în iulie 2017, şi s-a ajuns la un acord 
asupra unui nou sistem de intrare/ieşire pentru înregistrarea datelor referitoare la 
cetăţenii din ţări terţe care trec frontierele externe ale UE. 

Eforturile pentru combaterea radicalizării pe internet au fost intensificate printr-
un plan de acţiune care prevede noi măsuri pentru depistarea şi înlăturarea 
conţinutului ilegal cu caracter terorist din mediul online. 

În contextul atenţiei sporite pentru protecţia ţintelor vulnerabile, forţele speciale 
belgiene şi olandeze au realizat o simulare a unor atacuri teroriste simultane asupra 
unor şcoli publice. Această simulare, care a fost sprijinită de Comisie, a oferit lecţii 
importante privind nivelul de pregătire. 

 

Comisia Europeană a luat măsuri pentru apărarea statului de drept 
în Polonia 

Apărarea statului de drept 

Comisia şi-a exprimat, printr-o Recomandare privind statul de drept2, 
îngrijorarea profundă cu privire la proiectul de reformă a sistemului judiciar din 
Polonia. Conform evaluării Comisiei, această reformă amplifică ameninţările sistemice 
la adresa statului de drept din Polonia care au fost deja identificate în procedura privind 
statul de drept iniţiată de Comisie în ianuarie 20163. Comisia solicită autorităţilor 
poloneze să găsească o soluţie la aceste probleme în termen de o lună şi, mai cu seamă, 
să nu ia nici o măsură de revocare sau de pensionare forţată a judecătorilor Curţii 
Supreme. În cazul în care se va adopta o astfel de măsură, Comisia este pregătită să 
declanşeze imediat procedura prevăzută la articolul 7 alineatul (1)4

                                                           

2  

 – un avertisment 
formal din partea UE care poate fi formulat de către patru cincimi din statele membre 
în cadrul Consiliului UE. 

De asemenea, Comisia decide să iniţieze o acţiune în constatarea neîndeplinirii 
obligaţiilor împotriva Poloniei pentru încălcarea dreptului UE. Colegiul va trimite o 
scrisoare de punere în întârziere imediat ce va fi publicată Legea privind organizarea 
instanţelor ordinare. 

În acelaşi timp, Comisia îşi exprimă din nou dorinţa de a continua dialogul 
constructiv cu guvernul polonez. 

Recomandarea Comisiei din 26 iulie 2017 
3 Statul de drept este una dintre valorile comune pe care se întemeiază Uniunea Europeană. Acesta este 
consacrat prin articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Comisia Europeană, împreună cu 
Parlamentul European și cu Consiliul, sunt responsabil e, în temeiul tratatelor, pentru garantarea 
respectării statului de drept ca valoare fundamentală a Uniunii noastre, precum și a legislației, valorilor și 
principiilor UE. Evenimentele din Polonia au determinat Comisia Europeană să deschidă, în ianuarie 
2016, un dialog cu guvernul polonez, în conformitate cu Cadrul privind statul de drept. Cadrul privind 
statul de drept, introdus de Comisie la 11 martie 2014, are trei etape (a se vedea graficul din anexa 1). 
Întregul proces se bazează pe un dialog continuu între Comisie și statul membru în cauză. Comisia 
informează Parlamentul European și Consiliul în mod regulat și temeinic. 
4 Conform articolului 7 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană, Consiliul, hotărând cu o 
majoritate de patru cincimi din membrii săi, stabilește dacă există un risc clar ca un stat membru să 
încalce grav valorile comune menționate la articolul  2 din tratat (a se vedea anexa II). Comisia poate 
declanșa această procedură printr-o propunere motivată.  
 

http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=46116�
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1. Recomandarea privind statul de drept 

Recomandarea privind statul de drept adoptată completează cele două 
recomandări adoptate la 27 iulie şi la 21 decembrie 2016 şi se referă la lipsa unui 
control al constituţionalităţii independent şi legitim în Polonia. Până acum, autorităţile 
poloneze nu au oferit încă soluţii la preocupările identificate în primele două 
recomandări. Mai mult, autorităţile poloneze tocmai au adoptat o serie de măsuri 
suplimentare care accentuează îngrijorarea legată de independenţa sistemului judiciar, 
sporind în mod semnificativ ameninţarea sistemică la adresa statului de drept în 
Polonia. 

Recomandarea privind statul de drept pe care Comisia a trimis-o Poloniei 
vizează patru noi acte legislative adoptate recent de către Parlamentul polonez, pe care 
Comisia le consideră o nouă ameninţare sistemică la adresa statului de drept: Legea 
privind Curtea Supremă, Legea privind Consiliul Naţional al Magistraturii (ambele 
respinse prin veto, la 24 iulie, de către preşedintele republicii), Legea privind 
organizarea instanţelor ordinare (care a fost semnată de preşedintele republicii la 25 
iulie şi care urmează să fie publicată şi să intre în vigoare) şi Legea privind Şcoala 
Naţională de Magistratură (care a fost publicată şi a intrat în vigoare la 13 iulie). Aceste 
legi, în forma lor actuală, vor submina în mod structural independenţa sistemului 
judiciar din Polonia şi vor avea un efect imediat şi extrem de negativ asupra funcţionării 
independente a sistemului judiciar, subliniază Comisia Europeană în text. 

În special eliberarea din funcţie a judecătorilor Curţii Supreme va agrava 
semnificativ ameninţarea sistemică la adresa statului de drept. Prin urmare, Comisia 
solicită autorităţilor poloneze să nu ia măsuri de concediere sau de pensionare a 
judecătorilor Curţii Supreme. În cazul în care autorităţile vor lua astfel de măsuri, 
Comisia este pregătită să activeze imediat mecanismul prevăzut la articolul 7 
alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană. 

Pe baza recomandării sale privind statul de drept, Comisia invită guvernul 
polonez să găsească în termen de o lună soluţii la problemele prezentate şi să informeze 
Comisia cu privire la măsurile luate pentru remedierea acestora. 

2. Procedura de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor în temeiul dreptului 
Uniunii 

De asemenea, colegiul comisarilor a luat decizia de a pregăti o procedură de 
constatare a neîndeplinirii obligaţiilor referitoare la o posibilă încălcare a legislaţiei UE. 
Colegiul este pregătit să trimită o scrisoare de punere în întârziere referitoare la Legea 
privind organizarea instanţelor ordinare de îndată ce aceasta din urmă va fi publicată 
oficial. Principala preocupare a Comisiei generată de această lege se referă la 
discriminarea pe criterii de gen, ca urmare a introducerii unei vârste de pensionare 
diferite pentru judecătorii de sex feminin (60 ani) faţă de cei de sex masculin (65 ani). 
Acest fapt contravine articolului 157 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene (TFUE) şi Directivei 2006/54 privind punerea în aplicare a principiului 
egalităţii de şanse şi de tratament între bărbaţi şi femei în materie de încadrare în 
muncă. În scrisoarea de punere în întârziere, Comisia îşi va exprima, de asemenea, 
preocupările cu privire la subminarea independenţei instanţelor poloneze prin faptul că 
Ministerului Justiţiei i se conferă puterea discreţionară de a prelungi mandatul 
judecătorilor care au împlinit vârsta de pensionare, precum şi de a concedia şi numi 
preşedinţii de instanţă [a se vedea articolul 19 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea 
Europeană (TUE), coroborat cu articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a UE]. 
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ARTICOLUL 7 DIN TRATATUL PRIVIND UNIUNEA EUROPEANĂ 
1.   La propunerea motivată a unei treimi din statele membre, a Parlamentului 

European sau a Comisiei Europene şi cu aprobarea Parlamentului European, Consiliul, hotărând 
cu o majoritate de patru cincimi din membrii săi, poate să constate existenţa unui risc clar de 
încălcare gravă a valorilor prevăzute la articolul 2, de către un stat membru. Înainte de a 
proceda la această constatare, Consiliul audiază statul membru în cauză şi îi poate adresa 
recomandări, hotărând după aceeaşi procedură. 

Consiliul verifică cu regularitate dacă motivele care au condus la această constatare 
rămân valabile. 

2.   Consiliul European, hotărând în unanimitate la propunerea unei treimi din statele 
membre sau a Comisiei Europene şi cu aprobarea Parlamentului European, poate să constate 
existenţa unei încălcări grave şi persistente a valorilor prevăzute la articolul 2, de către un stat 
membru, după ce a invitat acel stat membru să-şi prezinte observaţiile. 

3.   În cazul în care a fost făcută constatarea menţionată la alineatul (2), Consiliul, 
hotărând cu majoritate calificată, poate decide să suspende anumite drepturi care îi revin 
statului membru în cauză în urma aplicării tratatelor, inclusiv dreptul de vot în Consiliu al 
reprezentantului guvernului acelui stat membru. Procedând în acest fel, Consiliul ţine seama 
de eventualele consecinţe ale unei astfel de suspendări asupra drepturilor şi obligaţiilor 
persoanelor fizice şi juridice. 

Obligaţiile care îi revin statului membru în cauză, în temeiul tratatelor, rămân obligatorii 
în orice situaţie pentru respectivul stat membru. 

4.   Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, poate decide ulterior să modifice sau să 
revoce măsurile luate în temeiul alineatului (3), ca răspuns la modificarea situaţiei care l-a 
determinat să impună măsurile respective. 

5.   Modalităţile de vot care, în înţelesul prezentului articol, se aplică Parlamentului 
European, Consiliului European şi Consiliului sunt prevăzute la articolul 354 din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene. 

 

Un număr record de transferuri din Italia şi Grecia în luna iunie 

Migraţie 

Comisia a adoptat, în data de 26 iulie 2017, cel de-Al 14-lea raport intermediar 
privind transferul solicitanţilor de azil dintr-un stat membru al UE în altul şi relocarea 
refugiaţilor dintr-un stat terţ către un stat membru al UE5

În luna iunie, transferurile au atins un nivel record, peste 2 000 de persoane au 
fost transferate din Grecia şi aproape 1 000 din Italia. De asemenea, aproape toate 
statele membre au prezentat angajamente şi au efectuat transferuri şi relocări în mod 
regulat. Prin urmare, transferul tuturor persoanelor eligibile este un obiectiv realizabil 
înainte de luna septembrie. Cu toate acestea, sunt necesare eforturi suplimentare 
pentru a accelera transferurile din Italia, în special în contextul actualei situaţii din 
zona centrală a Mării Mediterane. Între timp, se înregistrează în continuare progrese 

. 

                                                           

5 Comunicare: Al 14-lea raport privind transferul și relocarea 
Anexa 1: Transferuri din Grecia 
Anexa 2: Transferuri din Italia 
Anexa 3: Transferuri din Italia și din Grecia 
Anexa 4: Situația privind relocarea 
 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170726_fourteenth_report_on_relocation_and_resettlement_en.pdf�
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170726_fourteenth_report_on_relocation_and_resettlement_annex1_en.pdf�
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170726_fourteenth_report_on_relocation_and_resettlement_annex2_en.pdf�
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170726_fourteenth_report_on_relocation_and_resettlement_annex3_en.pdf�
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170726_fourteenth_report_on_relocation_and_resettlement_annex4_en.pdf�
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satisfăcătoare în materie de relocare, iar Comisia a lansat un nou exerciţiu de asumare 
de angajamente pentru relocarea persoanelor celor mai vulnerabile din Libia, Egipt, 
Niger, Etiopia şi Sudan. Continuă, totodată, relocările din Turcia. 

În paralel, Comisia a lansat procedura de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor 
împotriva Republicii Cehe, Ungariei şi Poloniei, care nu şi-au îndeplinit obligaţiile 
legale referitoare la transferuri. Comisia le-a solicitat în repetate rânduri să ia măsuri şi 
a iniţiat, luna trecută, proceduri de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor împotriva lor. 
Aceste trei ţări continuă totuşi să-şi încalce obligaţiile legale şi au dat dovadă de 
nerespectarea angajamentelor asumate faţă de Grecia, Italia şi alte state membre. 

La data de 15 iunie 2017, Comisia a iniţiat proceduri de constatare a 
neîndeplinirii obligaţiilor împotriva Republicii Cehe, Ungariei şi Poloniei şi le-a adresat 
scrisori de punere în întârziere. Răspunsurile oferite nu au fost considerate 
satisfăcătoare, întrucât în niciunul dintre acestea nu se indică faptul că statul membru 
în cauză ar urma să înceapă să efectueze rapid transferuri spre teritoriul său. Niciunul 
dintre argumentele invocate de acestea nu justifică neasumarea angajamentului de a 
oferi locuri disponibile: nici cauza intentată împotriva Consiliului şi aflată pe rolul 
Curţii, care nu are efect suspensiv, nici solidaritatea exprimată prin alte mijloace sau 
dificultăţile legate de efectuarea controalelor de securitate. Din acest motiv, Comisia a 
decis să treacă la etapa următoare a procedurii de constatare a neîndeplinirii 
obligaţiilor.  
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