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PARLAMENTUL EUROPEAN 
 

Din activitatea comisiilor  

 

 Traficul de persoane 

Data de 18 octombrie este declarată Ziua Uniunii Europene de combatere a traficului 
de persoane. 

Aproximativ 21 de milioane de oameni sunt consideraţi a fi victime ale muncii 
forţate, însă mulţi dintre aceştia sunt victime ale traficului de persoane sau ale  
exploatării sexuale. Femeile şi fetele reprezintă peste 70% din totalul victimelor 
estimate în lume. 

Conform unui raport al Comisiei Europene din 2016, între 2013 şi 2014, în UE s-au 
înregistrat 15.846 de victime ale traficului de fiinţe umane, dintre care 76% femei şi 
fete. Dar cifrele reale sunt mult mai mari. Două din trei victime înregistrate au fost 
traficate pentru exploatare sexuală; 21% pentru muncă forţată; 12% pentru alte motive, 
cum ar fi cerşitul, prelevarea de organe sau exploatare la domiciliu. Majoritatea 
victimelor identificate sunt resortisanţi ai UE. 

Traficul de persoane este definit de legislaţia UE astfel: „(…) Recrutarea, 
transportul, transferul, adăpostirea / primirea de persoane, inclusiv schimbul sau 
transferul de control asupra persoanelor în cauză, efectuate sub ameninţare sau prin 
uz de forţă sau prin alte forme de constrângere, prin răpire, prin fraudă, prin 
înşelăciune, prin abuz de putere sau profitând de starea de vulnerabilitate sau prin 
oferirea sau primirea de bani sau de alte foloase pentru a obţine consimţământul unei 
persoane care deţine controlul asupra alteia, în vederea exploatării. (…)  Exploatarea 
include cel puţin exploatarea prostituţiei altor persoane sau a altor forme de 
exploatare sexuală, munca sau serviciul forţat, inclusiv cerşitul, sclavia sau practicile 

https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/factsheet_commission_report_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0036&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0036&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0036&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0036&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0036&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0036&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0036&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0036&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0036&from=EN
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similare sclaviei, aservirea, exploatarea 
activităţilor infracţionale sau prelevarea de 
organe1”.  

 Pentru a combate acest fenomen, deputaţii 
europeni au adoptat în 2011 Directiva pentru 
combaterea traficului de persoane, care acoperă 
inclusiv aspecte referitoare la prevenirea 
traficului, susţinerea victimelor şi urmărirea 
penală a infractorilor.  

Totodată, Comisia Europeană a adoptat 
primul său raport (din 2011) în care a prezentat 
progresele înregistrate în lupta împotriva 
traficului de fiinţe umane, tendinţele şi 
provocările privind combaterea traficului de 
fiinţe umane şi a evidenţiat provocările-cheie pe 
care UE şi statele membre trebuie să le abordeze 
ca o prioritate. În ciuda progreselor înregistrate, 
statele membre ale UE trebuie să intensifice 
eforturile de combatere eficientă a traficului de 
fiinţe umane, se menţionează în document. 

 De asemenea, în 2016, Parlamentul European 
a evaluat legislaţia europeană pentru combaterea 
traficului de persoane şi a recomandat mai multe 
măsuri pentru îmbunătăţirea acesteia, prin cele 
două rezoluţii2 adoptate. Parlamentarii europeni 
au cerut statelor membre să pună în aplicare mai 
eficient legislaţia existentă şi să sprijine mai 
mult victimele traficului de persoane. 

Tot în 2016, şi Comisia Europeană a adoptat, 
la rândul său, Raportul privind progresele 
înregistrate în combaterea traficului de 
persoane3.  

 

 

                                                           

1 Definiţia traficului de persoane conform Directivei 2011/36/UE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 5 aprilie 2011 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane şi protejarea 
victimelor acestuia, precum şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/629/JAI a Consiliului.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0036&from=EN 
2 O rezoluţie  privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane   - Rezoluţia Parlamentului 

European din 12 mai 2016 referitoare la implementarea dintr-o perspectivă de gen a Directivei 
2011/36/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 aprilie 2011 privind prevenirea şi 
combaterea traficului de persoane şi protejarea victimelor acestuia (2015/2118(INI) şi o rezoluţie privind 
combaterea traficului de fiinţe umane în contextul relaţiilor externe ale UE  -  Rezoluţia Parlamentului 
European din 5 iulie 2016 referitoare la combaterea traficului de fiinţe umane în contextul relaţiilor 
externe ale UE (2015/2340(INI) 

3 Raport al Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Raport privind progresele 
înregistrate în combaterea traficului de persoane (2016) elaborat în temeiul articolului 20 din Directiva 
2011/36/UE privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane şi protejarea victimelor acestuia - 
COM(2016)267 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0036&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0036&from=EN
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/first-report-progress-made-fight-against-trafficking-human-beings-2016_en
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/report_on_the_progress_made_in_the_fight_against_trafficking_in_human_beings_2016.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0036&from=EN
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 Viaţa privată în mediul on-line 

În ianuarie 2017, Comisia Europeană a prezentat o propunere de regulament privind 
respectarea vieţii private şi protecţia datelor cu caracter personal în comunicaţiile 
electronice şi de abrogare a Directivei 2002/58/CE (Regulamentul privind viaţa privată 
şi comunicaţiile electronice)4.  

Principalele obiective ale revizuirii sunt:  

 sporirea confidenţialităţii în materie de securitate şi comunicare; 

 definirea unor norme mai clare privind tehnologiile de urmărire, cum ar fi 
cookie-urile;  

 armonizarea mai amplă între 
statele membre. 

Unele parlamente naţionale au 
făcut observaţii cu privire la 
propunere, iar discuţiile 
înregistrează progrese în cadrul 
Consiliului. În Parlamentul 
European, Marju Lauristin (S & D, 
Estonia) a prezentat un proiect de 
raport al Comisiei pentru libertăţi 
civile, justiţie şi afaceri interne 
(LIBE) la 21 iunie 2017, care a fost votat pe data de 19 octombrie a.c. „ (…) Suntem 
întrebaţi deseori următorul lucru: dacă avem deja o reglementare privind protecţia 
datelor, de ce avem nevoie de o alta, privind confidenţialitatea comunicaţiilor 
electronice? Reglementarea privind protecţia datelor, acoperă doar datele personale, 
cum ar fi date de naştere, adresa şi alte lucruri bine definite, cum ar fi informaţiile 
structurate din bazele de date etc. Dar comunicaţiile electronice se desfăşoară în 
continuu. Tinerii trimit mesaje pe smarthphon-uri non-stop, comunică în toate 
modurile posibile, trimit fotografii. Iar acestea nu sunt date personale. Sunt 
comunicaţii personale, comunicaţii care ne dezvăluie gusturile, interesele, poate chiar 
şi starea de sănătate, prietenii, duşmanii, contactele, iar din acest motiv sunt extrem 
de importante. Confidenţialitatea în mediul electronic protejează viaţa privată şi 
intimitatea fiecăruia dintre noi. Înseamnă că tot conţinutul este protejat, dar nu doar 
conţinutul ci şi meta-datele, adică cei cu care vorbim, cărora le trimitem mesaje, 
durata convorbirilor,locurile din care sunăm etc. de asemenea dispozitivele de 
comunicaţii sunt acoperite de noua reglementare pentru că nimeni nu poate realiza 
modificări asupra telefoanelor noastre, să ne trimită programe, cookie-uri fără 
consimţimântul nostru. Prin această nouă lege încercăm să avem o abordare 

                                                           

4 COM(2017)10 - 2017/0003(COD) - Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului privind respectarea vieţii private şi protecţia datelor cu caracter personal în comunicaţiile 
electronice şi de abrogare a Directivei 2002/58/CE (Regulamentul privind viaţa privată şi comunicaţiile 
electronice). Directiva actuală privind confidenţialitatea în sectorul comunicaţiilor electronice a fost 
actualizată pentru ultima oară în 2009. Propunerea de revizuire, prezentată de Comisia Europeană la 10 
ianuarie 2017, înlocuieşte directiva cu un regulament şi aduce normele în conformitate cu Regulamentul 
general privind protecţia datelor ( GDPR), care va intra în vigoare în mai 2018. Regulile UE privind 
confidenţialitatea în materie de e-mail urmăresc să asigure dreptul fundamental la confidenţialitate şi la 
protecţia datelor cu caracter personal, astfel cum sunt consacrate în tratate.  

 

http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201710/LIBE/LIBE(2017)1019_1/sitt-6837075
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201710/LIBE/LIBE(2017)1019_1/sitt-6837075
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201710/LIBE/LIBE(2017)1019_1/sitt-6837075
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specifică: oamenii trebuie să îşi poată da consimţământul pentru diverse tipuri de 
cookie-uri, astfel încât să ştie ce permit şi ce nu permit” – a explicat raportorul. 

Propunerile pentru asigurarea unor standarde înalte de confidenţialitate şi securitate 
în comunicaţiile electronice din întreaga UE s-ar  aplica serviciilor SMS şi de telefonie şi 
ar actualiza normele existente privind confidenţialitatea datelor electronice ale UE 
pentru a acoperi serviciile recent introduse pe internet, cum ar fi WhatsApp, Skype, 
Messenger şi Facebook. 

 Textul elaborat de Marju Lauristin (S&D, ET) reprezintă, totodată, proiectul de 
mandat de negociere al Parlamentului European pentru discuţii cu Consiliul privind 
revizuirea regulilor privind confidenţialitatea în domeniul electronic.  

Deputaţii europeni solicită interzicerea acelor „cookie”, care blochează accesul la un 
website în cazul în care persoana nu este de acord cu utilizarea datelor sale de către acel 
site. Setările „Confidenţialitate în mod prestabilit" ar trebui să devină standard pentru  
toate programele utilizate, pentru comunicaţiile electronice, iar furnizorii de servicii 
trebuie să livreze o criptare puternică, adaugă aceştia.  

 Consimţământul este întotdeauna necesar pentru orice utilizare a datelor cu caracter 
personal. În acest sens, deputaţii europeni doresc să stabilească limite stricte în ceea ce 
priveşte prelucrarea datelor şi să insiste ca datele să fie utilizate numai în scopul 
acordării acordului de către individ. Aşa-numitele „metadate", care pot furniza 
informaţii despre numerele accesate, site-urile vizitate, locaţia geografică sau ora şi data 
unui apel şi alte date sensibile, ar trebui tratate ca fiind confidenţiale şi niciodată 
transmise terţilor. 

 Raportorul european este de 
părere că: „(…) Intimitatea în 
mediul electronic poate oferi un 
mare avantaj competitiv 
companiilor europene şi le poate 
ajuta să creeze un adevărat 
model european pentru 
economia digitală, cu servicii de 
înaltă calitate, încredere în 
consumatori şi liberă alegere”.   

 

În sesiunea plenului din octombrie a.c., deputaţii europeni vor confirma în mod 
oficial decizia Comisiei de a începe negocierile cu Consiliul, însă acesta trebuie să 
convină asupra propriului său mandat de negociere, înainte de începerea discuţiilor.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20171016IPR86162/stronger-privacy-rules-for-online-communications
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CONSILIUL EUROPEAN  
 

Agenda Liderilor 

În data de 29 iunie 2017, la câteva zile de la votul pentru Brexit din Regatul Unit, 
s-a decis demararea unui proces de reflecţie cu privire la viitorul unei Uniuni Europene 
cu 27 de state membre. Prima reuniune desfăşurată pe această temă a avut loc în 
septembrie 2016 şi a avut ca rezultat Foaia de parcurs de la Bratislava ce pune accent pe 
migraţie, securitate, precum şi pe aspecte economice şi sociale.  

Şefii de stat sau de guvern din UE s-au reunit la Roma, Italia, la 25 martie 2017, 
pentru a sărbători cea de a 60-a aniversare a tratatelor de la Roma. Aceasta a fost o 
ocazie de a reflecta asupra stării Uniunii Europene şi de a analiza viitorul procesului de 
integrare. La sfârşitul ceremoniei, liderii au adoptat şi semnat Declaraţia de la Roma, 
care stabileşte o viziune comună pentru anii care urmează. „(…)Ne-am unit pentru 
binele nostru. Europa este viitorul nostru comun”, se menţionează în declaraţie. 

La 28 septembrie 2017, liderii UE au avut o dezbatere informală, la Tallinn, cu 
privire la situaţia Europei şi la viitoarele lucrări ale Consiliului European. Preşedintele 
Tusk a fost mandatat să transpună într-un program de lucru concret atât această 
dezbatere, cât şi reflecţiile din ultima perioadă privind viitorul Europei care să 
funcţioneze drept orientare pentru acţiunea viitoare a UE. Având în vedere acest 
obiectiv, dl Tusk a desfăşurat consultări bilaterale cu toţi liderii UE în perioada 
premergătoare Consiliului European din 19-20 octombrie 2017. În urma consultărilor a 
reieşit că, pe lângă punerea în aplicare a aspectelor convenite la Bratislava şi Roma, 
există şi dorinţa de a  revigora şi îmbogăţi activitatea, inclusiv pe baza unor idei noi. 

La 17 octombrie 2017, preşedintele Donald Tusk a prezentat agenda liderilor, 
principiile şi modul de lucru. Agenda oferă lista priorităţilor pe care preşedintele 
Consiliului European ar dori ca UE să se axeze în următorii doi ani. Documentul se 
doreşte a fi unul care să poată conţine evoluţiile ulterioare, să poată fi actualizat şi 
modificat în funcţie de necesităţi. 

http://www.consilium.europa.eu/ro/policies/future-eu/bratislava-declaration-and-roadmap/
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/03/25-rome-declaration/
http://www.consilium.europa.eu/en/infographics/leaders-agenda/
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Principiile enunţate sunt următoarele: identificarea unor soluţii practice la 
problemele reale ale cetăţenilor, abordarea problemelor pas cu pas şi menţinerea 
unităţii. Pentru a avansa şi a conveni asupra unor soluţii rapide este nevoie de un mod 
nou de lucru care să nu implice sesiuni lungi de redactare pentru concluzii. Metoda 
propusă va implica o serie de discuţii, aşa cum se arată în agenda liderilor, care vor fi 
organizate pe baza unor note de decizie prezentate înaintea discuţiilor respective.  

În cadrul consultărilor, s-a insistat asupra unei monitorizări riguroase a 
reuniunilor pentru a se asigura faptul că deciziile sunt puse în aplicare în mod 
corespunzător. La Bratislava, s-a convenit să se intensifice accentul pe punerea în 
aplicare şi să se înainteze un raport cuprinzând progresele înregistrate la fiecare 
reuniune ordinară a Consiliului European. În acest sens, a fost elaborată şi o prezentare 
generală a punerii în aplicare a Agendei de la Bratislava.  

 

Reuniunea Consiliului European 

Reuniunea Consiliului European din  data de 19-20 octombrie 2017 a  avut pe 
ordinea de zi subiecte precum: migraţia, apărarea, afacerile externe şi digitalizarea. În 
urma dezbaterilor liderii UE au adoptat o serie de concluzii din care menţionăm 
următoarele: 

În ceea ce priveşte migraţia, s-a  evidenţiat prioritatea de a asigura controlul 
deplin al frontierelor externe pentru a putea reduce în continuare fluxurile migratorii şi 
numărul deceselor de pe mare. Acesta implică susţinerea statelor membre afectate, 
cooperarea strânsă cu partenerii internaţionali, cu ţările de origine şi de tranzit precum 
şi reducerea stimulentelor pentru migraţia ilegală prin returnări efective. Pentru a 
consolida această abordare cu privire la toate rutele de migraţie, Consiliul European  a 
solicitat: menţinerea cooperării cu Turcia şi a sprijinului pentru Balcanii de Vest, 
aplicarea deplină şi nediscriminatorie a Acordului de readmisie UE-Turcia cu toate 
statele membre şi punerea în aplicare a mecanismelor de readmisie şi de relocare. 
Referitor la ruta central - mediteraneană Consiliul European a reiterat importanţa 
colaborării cu autorităţile libiene în vederea consolidării capacităţii de gestionare a 
frontierelor şi a încurajat statele membre să ofere sprijin inclusiv financiar UNCHR şi 
OIM din Libia, din Sahel, pentru a facilita returnările voluntare şi relocarea. De 
asemenea, UE s-a angajat să  susţină financiar acţiunile privind migraţia din Africa de 
Nord prin intermediul Fondului fiduciar. 

În cadrul dezbaterilor privind digitalizarea liderii au convenit următoarele 
priorităţi: adaptarea administraţilor şi sectoarelor publice la era digitală (guvernarea 
electronică şi implementarea noilor tehnologii), un cadru de reglementare orientat spre 
viitor prin finalizarea Strategiei privind piaţa unică digitală până la sfârşitul anului 
2018,  asigurarea unei infrastructuri şi a unei reţele de comunicaţi de cea mai bună 

http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2017/10/bratislava-implementation-report_pdf/
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2017/10/bratislava-implementation-report_pdf/
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/10/19-euco-conclusions-final/
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calitate precum şi garantarea securităţi cibernetice. De asemenea, liderii au propus 
intensificarea eforturilor pentru a combate terorismul şi infracţionalitatea online, 
adaptarea pieţei forţei de muncă şi a sistemelor  de formare şi educaţie  la era digitală 
precum şi realizarea investiţilor care să permită transformarea digitală a industriilor şi 
serviciilor. 

Discuţiile privind securitatea şi apărarea au vizat cooperarea structurată 
permanentă (PESCO). Consiliul European a salutat progresele realizate în domeniul 
cooperării structurate ca urmare a notificării unor state membre a intenţiei de a-şi 
asuma o serie de angajamente comune. Totodată, liderii, au îndemnat şi alte state 
membre să notifice cât mai curând Consiliului şi Înaltului Reprezentant intenţia de a 
participa în cadrul PESCO. În continuare Consiliul European a încurajat statele 
membre să dezvolte mecanisme de finanţare flexibile şi viabile în cadrul Fondului 
european de apărare, pentru a permite achiziţionarea în comun a capabilităţilor şi a 
echipamentelor necesare pentru  întreţinerea  acestora.  

În domeniul relaţiilor externe Consiliul European a făcut referire la relaţiile 
cu Turcia şi la situaţia din Republica Populară Democrată Coreeană (RPDC). Liderii UE 
au solicitat RPDC să respecte fără întârziere, în întregime şi necondiţionat obligaţiile 
care îi revin în temeiul rezoluţilor Consiliului de Securitate al ONU şi să renunţe în 
totalitate la programele sale nucleare  privind rachete balistice. 

În data de 20 octombrie 2017 Consiliul European (articolul 50), în formatul UE 
27, a fost informat, de către şeful echipei de negociere a UE, dl Michel Barnier, cu 
privire la progresele înregistrate după cinci runde de convorbiri cu Regatul Unit.  Au 
fost adoptate concluzii cu privire la situaţia actuală şi la calea de urmat. 

Consiliul European a salutat progresele înregistrate cu privire la drepturile 
cetăţenilor, a constatat că,  în ceea ce priveşte Irlanda, s-au înregistrat anumite progrese 
în direcţia unei convergenţe asupra principiilor şi obiectivelor legate de protejarea 
Acordului din Vinerea Mare şi de menţinerea zonei comune de călătorie. Referitor la 
obligaţiile financiare asumate de Regatului Unit în perioada apartenenţei sale la UE nu 
s-a luat niciun angajament concret din partea acestuia de a-şi lichida toate aceste 
obligaţii. Cu ocazia următoarei reuniuni din luna decembrie, Consiliul European va 
reevalua stadiul negocierilor pentru a determina dacă s-au înregistrat progrese 
suficiente cu privire la fiecare dintre aspectele avute în vedere. Într-o astfel de 
eventualitate, acesta va adopta orientări suplimentare vizând cadrul relaţiilor viitoare şi 
un posibil regim tranzitoriu care să fie în interesul Uniunii şi să respecte condiţiile şi 
principiile de bază. În acest context, Consiliul European invită Consiliul (articolul 50) 
ca împreună cu negociatorul Uniunii să lanseze discuţii interne pregătitoare.  

Dl Tusk a declarat: „(…) După intervenţia doamnei prim-ministru Theresa May 
de seara trecută, precum şi după discuţia noastră despre Brexit din această 
dimineaţă, părerea mea este că informaţiile privind blocajul dintre UE şi Regatul Unit 
au fost exagerate.  Progresele nu sunt suficiente, dar nu înseamnă că nu există niciun 
progres.  Astăzi, Consiliul a convenit să înceapă discuţiile interne pregătitoare pentru 
cadrul viitoarei relaţii şi măsurile tranzitorii.”   

 

 

 

 

 

http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/10/20-euco-art50-conclusions/
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Consiliul afaceri externe 

În cadrul reuniunii Consiliului de afaceri externe din data de 16 octombrie 2017 
prezidat de înaltul Reprezentant al Uniunii Europene, dna Mogherini, au fost abordate 
teme atât referitoare la situaţia din Iran, din Turcia şi din peninsula Coreeană, cât şi  
situaţia referitoarea la modalităţile de promovare ale politicii UE privind drepturile 
omului în actualul context.   

Cu privire la situaţia din Iran, miniştrii au discutat despre punerea în aplicare a 
Planului comun de acţiune cuprinzător (JCPOA) şi despre acordul nuclear cu Iranul. 

 JCPOA  care reprezintă încununarea a 
12 ani de diplomaţie facilitată de UE este 
un pilon esenţial al arhitecturii 
internaţionale atât pentru domeniul 
neproliferării nucleare, cât şi pentru 
securitatea din regiune. Totodată, 
punerea sa în aplicare, în continuare, 
reprezintă o garanţie a faptului că 
programul nuclear al Iranului rămâne 
exclusiv paşnic.  

 UE îşi declară angajamentul faţă de continuarea punerii complete şi efective în 
aplicare a acestui plan, de către toate părţile, şi subliniază că ridicarea sancţiunilor 
legate de domeniul nuclear are un impact pozitiv asupra relaţiilor economice şi 
comerciale cu Iranul, incluzând beneficii pentru populaţia iraniană. Acest fapt 
consolidează cooperarea şi permite menţinerea unui dialog cu Iranul. 

Referitor la Turcia, miniştrii de externe au dezbătut evoluţia situaţiei din 
regiune, în special  relaţiile acestei ţări cu Siria, Iraq şi Iran.  

http://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/iran/jcpoa-restrictive-measures/
http://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/iran/jcpoa-restrictive-measures/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/10/16-iran-nuclear-deal-eu-jcpoa/
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Cel de-al treilea subiect pe ordinea de zi a fost situaţia din peninsula Coreeană, 
luând în considerare recente acţiuni provocatoare ale Republicii Populare 
Democrate Coreene (RPDC). În contextul acestor evenimente, Consiliul a adoptat 
măsuri autonome suplimentare care au venit în completarea şi consolidarea 
sancţiunilor impuse de Consiliul de securitate al ONU şi care vor avea efect imediat. 
Aceste măsuri includ interzicerea totală a investiţiilor UE în RPDC, în toate sectoarele, 
o interdicţie totală privind vânzarea de produse din petrol brut rafinat şi de ţiţei către 
RPDC şi scăderea plafonului pentru transferuri care privesc sume personale către 
Coreea de Nord de la 15000 de euro la 5000 de euro. În acest context al transferurilor 
de fonduri către Coreea de Nord, statele membre au decis să nu reînnoiască 
autorizaţiile de muncă ale resortisanţilor coreeni prezenţi pe teritoriile UE, cu excepţia 
refugiaţilor şi a persoanelor care beneficiază de protecţie internaţională. 

O altă temă a reuniunii a fost situaţia din Myanmar/Birmania, în contextul 
crizei umanitare şi a încălcării drepturilor omului din statul Rakhine. Ca urmare, 
miniştrii de externe au adoptat concluzii, solicitând tuturor părţilor să pună capăt 
imediat tuturor actelor de violenţă din statul Rakhine.  

De asemenea, Uniunea Europeană îşi reiterează apelul către guvernul din 
Myanmar/Birmania de a lua toate măsurile necesare pentru dezamorsarea tensiunilor 
dintre comunităţi, de a acorda fără întârziere acces umanitar deplin, necondiţionat şi în 
siguranţă şi de a institui un proces credibil şi practic pentru a permite întoarcerea 
voluntară, demnă şi în condiţii de siguranţă la locurile lor de origine a tuturor celor care 
şi-au părăsit locuinţele. În plus, UE încurajează Myanmarul să intre în dialog cu ţările 
vecine, în special cu Bangladeshul, în vederea identificării soluţiilor pentru o serie de 
probleme comune, în special cu privire la repatrierea refugiaţilor la locul lor de origine, 
în spiritul unor relaţii de bună vecinătate.  

În ultima parte a reuniunii, miniştrii de externe au dezbătut, în prezenţa dlui 
Stavros Lambrinidis, reprezentant special al UE pentru drepturile omului, tema politicii 
Uniunii Europene privind drepturile omului şi cele mai bune modalităţi de a le 
promova, în context bilateral şi multilateral. Ca urmare, Consiliul a adoptat concluzii 
referitoare la evaluarea la jumătatea perioadei a Planului de acţiune privind drepturile 
omului şi democraţia, precum şi la raportul anual privind drepturile omului şi 
democraţia în lume în 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/history-north-korea/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/10/16-myanmar-burma-conclusions/
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/10/16-human-rights-policy/
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Reuniunea Consiliului afaceri generale  

 În data de 17 octombrie 2017 a avut loc în Luxembourg  reuniunea Consiliului 
afaceri generale. În prima parte a lucrărilor miniştrii au adoptat concluziile în vederea 
pregătirii reuniunii Consiliului European din data de 19 octombrie 2017. Pe ordinea de 
zi s-au aflat subiecte precum: migraţia, Europa digitală, securitatea şi apărarea şi 
relaţiile externe. În continuare Consiliul a organizat cel de-al treilea dialog anual 
privind statul de drept. Acesta s-a realizat pe baza unui document neoficial al 
Preşedinţiei estoniene ”Pluralismul mass-media şi statul de drept în era digitală”. 
Comisia şi statele membre au fost invitate să răspundă la întrebări care au vizat: 
principalele provocări la adresa statului de drept în era digitală, modalităţile prin care 
se poate asigura un jurnalism de calitate şi fiabilitatea informaţilor publicate, rolul 
statelor membre în asigurarea educaţiei în domeniul mass-media. 

 

Summit-ul social tripartit 

În data de 18 octombrie a.c. a avut loc la Bruxelles, summit-ul social tripartit pe 
tema creşterii economice şi ocuparea forţei de muncă: „Modelarea viitorului Europei: 
consolidarea rezilienţei şi promovarea progresului economic şi social pentru toţi.”   

Instituit în anul 2003 prin Decizia 2003/174/CE a Consiliului, este un forum de 
dialog între instituţiile UE, la nivel de preşedinte, şi partenerii sociali europeni5, la cel 
mai înalt nivel de conducere, care se reuneşte cel puţin o dată pe an. Acesta este 
coprezidat de preşedintele Consiliului European, de preşedintele Comisiei Europene şi 
de şeful de stat sau de guvern al statului care asigură preşedinţia prin rotaţie; în cazul 
de faţă, acesta este prim-ministrul estonian. Obiectivul acestuia este de a garanta 
participarea efectivă a partenerilor sociali la punerea în aplicare a politicilor economice 
şi sociale ale UE.  

Summit-ul a avut loc în contextul înregistrării unor date economice pozitive în 
anul 2017,  prin creşterea PIB-ului în UE cu 2%, prin o rată a şomajului mai mică cu 
8%, iar în zona euro a fost înregistrată cea mai mare creştere economică din anul 2011. 

Discuţiile s-au axat pe trei domenii:  dimensiunea socială a Europei; progresele 
înregistrate şi modalităţi de îmbunătăţire a implicării partenerilor sociali în politicile şi 
reformele de la nivel naţional;  investirea în învăţare într-o economie şi societate 
digitală.   

Dl Donald Tusk, preşedintele Consiliului European, a transmis liderilor UE o 
nouă agendă care să ghideze acţiunile Uniunii până în iunie 2019, iar dimensiunea 
socială va fi o componentă importantă a acestei agende. El a declarat că: ”(…) Scopul 
nostru comun este de a ne asigura că beneficiile creşterii economice sunt distribuite pe 
o scară cât mai largă. Acesta fiind motivul pentru care am discutat în cadrul 
reuniunii de astăzi, în termeni foarte concreţi, modul în care partenerii noştri sociali 
pot fi mai bine implicaţi în procesul de elaborare a politicilor naţionale. Sunt convins 

                                                           

5 Angajatorii sunt reprezentaţi de BusinessEurope, Centrul European al Angajatorilor şi 
Întreprinderilor care oferă Servicii Publice (CEEP) şi Uniunea Europeană a Artizanatului şi a 
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (UEAPME). Sindicatele sunt reprezentate de Confederaţia Europeană a 
Sindicatelor (CES). 

 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12671-2017-INIT/ro/pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003D0174&from=EN
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că doar prin luarea în considerare a opiniilor partenerilor sociali, putem înregistra 
progrese reale. Acest lucru are o importanţă şi mai mare în era digitală de astăzi, în 
care cetăţenii, tineri şi bătrâni, trebuie să câştige competenţe noi necesare pentru a 
putea prospera. Deoarece, în era digitală, cel mai rapid mod de a regresa, este de a 
rămâne pe loc. Acest subiect l-am discutat atât cu partenerii sociali de astăzi, cât şi cu 
liderii europeni la summit-ul digital de la Tallinn. De asemenea, reuniunea Consiliului 
European de mâine se va desfăşura în acelaşi spirit de la Tallinn referitor la deciziile 
politice care se vor lua (…).”  

Dl Jean-Claude Juncker, preşedintele Comisiei Europene, a subliniat că:  „(…) O 
Europa echitabilă şi mai socială este esenţială în modelarea viitorului Uniunii 
noastre. Asta aşteaptă, în mod firesc, cetăţenii. Îmi doresc ca UE să susţină drepturile 
cetăţenilor săi într-o lume aflată în continuă schimbare iar acesta este scopul 
pilonului european al drepturilor sociale (…).”  
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COMISIA EUROPEANĂ 
 

Piaţa unică digitală 

Scutul de confidenţialitate UE-SUA 

Comisia Europeană a prezentat primul său raport anual6 privind funcţionarea 
Scutului de confidenţialitate UE-SUA, al cărui scop este de a proteja datele cu caracter 
personal ale cetăţenilor UE transmise către companii din SUA în scopuri comerciale.  

Decizia privind Scutul de confidenţialitate UE-SUA a fost adoptată la 12 iulie 
2016, iar cadrul Scutului de confidenţialitate a devenit operaţional la 1 august 2016. 
Acest cadru protejează drepturile fundamentale ale tuturor cetăţenilor UE ale căror 
date cu caracter personal sunt transmise în SUA în scopuri comerciale şi asigură 
claritate juridică societăţilor care efectuează transferuri de date transatlantice. Comisia 
s-a angajat să îl reexamineze anual, pentru a verifica dacă acesta continuă să asigure un 
nivel adecvat de protecţie a datelor cu caracter personal.  

Raportul din acest an se bazează pe rezultatele dobândite în urma reuniunilor cu 
autorităţile relevante din SUA, care au avut loc la Washington la mijlocul lunii 
septembrie 2017, precum şi pe contribuţii din partea a numeroase părţi interesate 
(inclusiv pe rapoartele întocmite de companii şi de ONG-uri). La reexaminare au 
participat şi autorităţile independente de protecţie a datelor din statele membre ale UE. 

Raportul arată că scutul de confidenţialitate continuă să asigure un nivel adecvat 
de protecţie a datelor cu caracter personal transmise din UE către companiile 
participante din SUA. Autorităţile americane au instaurat structurile şi procedurile 
necesare pentru a asigura funcţionarea corectă a scutului (cum ar fi noile posibilităţi de 
recurs pentru cetăţenii UE).  Au fost instituite proceduri de administrare a plângerilor 
şi de asigurare a respectării normelor relevante, iar cooperarea cu autorităţile europene 
de protecţie a datelor a fost intensificată. Procesul de certificare funcţionează bine – 
peste 2 400 de companii au fost certificate până în prezent de către Departamentul de 
                                                           

6 Raportul şi Documentul de lucru al serviciilor Comisiei privind reexaminarea anuală a 
funcţionării Scutului de confidenţialitate UE-SUA 

http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=605619
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Comerţ al SUA. În ceea ce priveşte accesul autorităţilor publice din SUA la datele cu 
caracter personal în scopuri de securitate naţională, garanţiile relevante ale părţii 
americane rămân în vigoare.  

 

O uniune a securităţii 

Comisia prezintă noi măsuri menite să asigure o mai bună protecţie a 
cetăţenilor UE 

În data de 18 octombrie 2017 Comisia a prezentat cel de Al 11-lea raport privind 
o uniune a securităţii7 şi un set de măsuri operaţionale şi practice menite să asigure o 
mai bună protecţie a cetăţenilor UE împotriva ameninţărilor teroriste şi să contribuie la 
crearea unei Europe care oferă protecţie. Măsurile urmăresc să remedieze 
vulnerabilităţile care au ieşit la suprafaţă în urma recentelor atacuri şi să ajute statele 
membre să protejeze spaţiile publice şi să îi priveze pe terorişti de mijloacele 
pe care le folosesc pentru a acţiona. Comisia propune, de asemenea, consolidarea 
acţiunii externe a UE în ceea ce priveşte combaterea terorismului – inclusiv 
prin intermediul Europol – şi recomandă UE să deschidă negocieri referitoare la 
un acord revizuit cu Canada privind registrul cu numele pasagerilor. 

Având în vedere că atacurile teroriste vizează tot mai mult spaţiile publice 
aglomerate, după cum o arată atacurile comise recent la Barcelona, Londra, Manchester 
şi Stockholm, Comisia prezintă un plan de acţiune8 pentru a intensifica sprijinul 
acordat statelor membre în eforturile lor de protejare a spaţiilor publice şi de reducere a 
vulnerabilităţii acestora. Măsurile includ: 

 sprijin financiar sporit: Comisia alocă 18,5 milioane EUR din fondul 
pentru securitate internă pentru a sprijini proiecte transnaţionale care vizează o mai 
bună protecţie a spaţiilor publice; în anul 2018 se vor aloca 100 de milioane 
EUR suplimentare din bugetul iniţiativei „Acţiuni urbane inovatoare” oraşelor care 
investesc în soluţii de securitate; 

 instrumente de îndrumare: anul viitor  Comisia va oferi orientări pentru a 
ajuta statele membre să abordeze o gamă largă de aspecte legate de protecţia spaţiilor 
publice şi de sensibilizarea opiniei publice; 

 schimbul de bune practici: Comisia va institui un forum al practicienilor, 
iar în noiembrie va înfiinţa o reţea de securitate pentru protecţia spaţiilor publice cu 
risc ridicat, care va propune o platformă pentru organizarea de cursuri şi exerciţii 
comune pentru o mai bună pregătire în cazul unor atacuri teroriste; 

 îmbunătăţirea cooperării dintre autorităţile locale şi sectorul 
privat: Comisia va institui un forum al operatorilor pentru a încuraja parteneriatele de 
securitate public-privat şi pentru a colabora cu operatorii privaţi, cum ar fi centrele 
comerciale, organizatorii de concerte, arenele sportive şi societăţile de închiriere de 
automobile. 

Deşi probabilitatea comiterii de atacuri cu substanţe chimice, biologice, 
radiologice şi nucleare (CBRN) este scăzută, Comisia propune şi un plan de 

                                                           

7 Al unsprezecelea raport privind progresele înregistrate către o uniune a securităţii efectivă şi 
autentică 

8 Planul de acţiune pentru îmbunătăţirea protecţiei spaţiilor publice 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20171018_eleventh_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/20171018_eleventh_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/20171018_action_plan_to_improve_the_protection_of_public_spaces_en.pdf
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acţiune9 menit să intensifice nivelul de pregătire, rezilienţă şi coordonare la nivelul UE. 
Măsurile propuse includ înfiinţarea unei reţele a UE pentru securitatea CBRN şi a unui 
centru de cunoştinţe CBRN care să ţină de Centrul european de combatere a 
terorismului (CECT) din cadrul Europol. 

Privarea teroriştilor de mijloacele pe care le folosesc pentru a comite acte 
teroriste este esenţială în vederea prevenirii altor atacuri. Comisia prezintă măsuri 
suplimentare pe termen scurt care vizează: 

 limitarea accesului la substanţele utilizate pentru fabricarea de explozivi 
artizanali: Comisia prezintă o recomandare10 privind adoptarea imediată a unor măsuri 
de prevenire a utilizării improprii a acestor substanţe de către terorişti; 

 sprijinirea autorităţilor pentru asigurarea respectării legii şi a autorităţilor 
judiciare atunci când se confruntă cu probleme de criptare în anchetele penale, fără a 
afecta posibilităţile de criptare la un nivel mai general şi fără a prejudicia un număr 
mare de persoane sau persoane alese la întâmplare; 

 combaterea finanţării terorismului: Comisia va analiza obstacolele aflate 
în calea accesului la datele privind tranzacţiile financiare din alte state membre şi 
măsurile care ar putea fi adoptate la nivelul UE pentru facilitarea şi accelerarea 
accesului la aceste date. 

Comisia propune consolidarea acţiunilor externe ale UE şi cooperarea cu ţările 
terţe în domeniul combaterii terorismului şi a altor infracţiuni transnaţionale grave 
prin: 

 recomandarea adresată Consiliului de a autoriza deschiderea negocierilor 
pentru un acord revizuit cu Canada privind registrele cu numele pasagerilor (PNR), în 
conformitate cu toate cerinţele stabilite de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene 
în avizul său din 26 iulie 2017; 

 consolidarea cooperării Europol cu ţările terţe, prin prezentarea, înainte 
de sfârşitul anului curent, a unor recomandări adresate Consiliului de autorizare a 
deschiderii negocierilor referitoare la încheierea unor acorduri între UE şi Algeria, 
Egipt, Israel, Iordania, Liban, Maroc, Tunisia şi Turcia privind transferul de date cu 
caracter personal, între Europol şi aceste ţări, în scopul prevenirii şi al combaterii 
terorismului şi a infracţiunilor grave11. 

 

 

 

 

 

                                                           

9 Planul de acţiune menit să asigure o mai bună pregătire împotriva riscurilor chimice, biologice, 
radiologice şi nucleare în materie de securitate 

10 Recomandarea Comisiei privind precursorii de explozivi 
11 Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele UE, a Convenţiei Consiliului 

Europei privind prevenirea terorismului 
 Anexă 
Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele UE, a Protocolului adiţional la 

Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea terorismului 
 Anexă 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-2105_en.htm
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20171018_action_plan_to_enhance_preparedness_against_chemical_biological_radiological_and_nuclear_security_risks_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20171018_action_plan_to_enhance_preparedness_against_chemical_biological_radiological_and_nuclear_security_risks_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20171018_recommendation_on_immediate_steps_to_prevent_misuse_of_explosives_precursors_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20171018_proposal_conclusion_on_behalf_of_eu_of_the_cets_no_196_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20171018_proposal_conclusion_on_behalf_of_eu_of_the_cets_no_196_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20171018_proposal_conclusion_on_behalf_of_eu_of_the_cets_no_196_annex_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20171018_proposal_conclusion_on_behalf_of_eu_of_the_cets_no_217_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20171018_proposal_conclusion_on_behalf_of_eu_of_the_cets_no_217_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20171018_proposal_conclusion_on_behalf_of_eu_of_the_cets_no_217_annex_en.pdf


 ELEMENT DE INTERES GENERAL

 

18 

 

 

ELEMENT DE INTERES GENERAL 
 

 Premiului LUX 2017 

 De 11 ani, Premiul LUX pentru film a adus cele mai remarcabile filme europene 
în Parlamentul European - filme care explorează noi modalităţi de trecere a frontierelor 
culturale şi de depăşire a barierelor emoţionale printr-un limbaj comun, un film care 
poate fi înţeles oriunde pe continent. 

După ediţia a 10-a, de anul trecut, în care s-a văzut triumful filmului Toni 
Erdmann în regia lui Maren Ade, şi cu ocazia aniversării a 60 de ani a Tratatelor de la 
Roma, Premiul LUX este gata să se implice într-o nouă călătorie.  

În acest an, Premiul LUX va pune accentul pe subiecte inerente identităţii 
europene, dispuse să construiască punţi şi să creeze dezbateri: de la colonialismul 
economic şi xenofobia pe frontiera contemporană a Europei de Est, la prejudecăţile 
culturale şi rasiale faţă de samii12 în Suedia, sau al epidemiei de SIDA care a avut nevoie 
de ajutorul activiştilor ACT UP13, în Franţa.  

Începând din 16 octombrie a.c., deputaţii europeni vor putea să se bucure de cele 
3 filme finaliste ale acestui an: BPM14 (Beats Per Minute) - Robin Campillo (Franţa), 

                                                           

12 Sámii (samit sau samek în limba proprie, termen care se pare că vine din limba letonă de la 
cuvântul „žēmē” care ar însemna „teritoriu”[1]) sunt un popor indigen care vorbeşte limba sami. Trăiesc 
în Scandinavia de Nord (nordulNorvegiei, Suediei, Finlandei) şi în nordul Rusiei (Peninsula Kola).  

13 ACT UP - SIDA Coaliţia de Eliberare a Puterii (AIDS Coalition to Unleash Power)  - este un 
grup internaţional de acţiune directă care promovează viaţa persoanelor cu SIDA (PWAs) şi a pandemiei 
SIDA pentru a aduce legislaţia, cercetarea medicală şi tratamentele, precum şi politicile, pentru a pune 
capăt bolii prin diminuarea pierderii sănătăţii şi a vieţii. 

14 BPM (Beats per minute) de regizorul francez Robin Campillo descrie solidaritatea, simţul 
umorului şi hotărârea unui grup de activişti care luptă pentru o mai mare vizibilitate cu privire la 
problema SIDA şi pentru progresul mai rapid în prevenirea şi vindecarea în Franţa la începutul anilor 
’90. 

 

https://www.cinemagia.ro/filme/toni-erdmann-1070291/
https://www.cinemagia.ro/filme/toni-erdmann-1070291/
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sami_(popor)#cite_note-1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Popor
https://ro.wikipedia.org/wiki/Indigen
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_sami
https://ro.wikipedia.org/wiki/Scandinavia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Norvegia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Suedia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Finlanda
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rusia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Peninsula_Kola
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Sámi Blood15 - Amanda Kernell (Suedia, Danemarca, Norvegia) şi Western16 - 
Valeska Grisebach (Germania, Bulgaria, Austria).   

După votul deputaţilor europeni, filmul câştigător va fi anunţat de preşedintele 
Parlamentului European în şedinţa plenului, în cadrul unei ceremonii care va avea loc 
la 14 noiembrie a.c., în prezenţa regizorilor. Va fi o zi dedicată Premiului LUX, în cadrul 
căreia se vor desfăşura mai multe activităţi la Strasbourg. 

Filmele Premiul LUX vor putea fi vizionate, din octombrie până în ianuarie 
2018,  şi în cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, într-o excursie prin Europa, 
de la un cinema la altul şi de la un festival la alt festival, trecând prin mai mult de 50 de 
oraşe, ele fiind  subtitrate în cele 24 de limbi oficiale ale UE. 

Mai mult decât atât, filmele vor puntea fi vizionate în cadrul a 12 festivaluri 
printre care Viennale, Festivalul internaţional de film de la Salonic, Festivalul de film 
Cork, Festivalul internaţional de film din Bratislava, festivalurile de film din Ljubljana 
şi Zagreb ş.a.  

O altă remarcabilă realizare a acestei ediţii a Premiului LUX este că va traversa 
oceanul şi unul dintre filmele finaliste va fi vizionat şi în Washington DC, în teatrele 
Landmark. 

Ca în fiecare an, membrii celor de la 28 Times Cinema17 vor fi ambasadorii LUX 
şi vor deveni elementul-cheie al proiecţiilor din fiecare ţară, deoarece vor împărtăşi 
informaţii şi rapoartele privind proiecţiile prin intermediul official Cineuropa's blog. 

De asemenea, până pe data de 31 ianuarie 2018, şi publicul îşi va putea vota 
filmul preferat, care va primi Menţiunea publicului la Festivalul Internaţional de Film 
de la Karlovy Vary din 2018, unde se va dezvălui câştigătorul Premiului LUX 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

15 Sámi Blood – al regizorului suedez Amanda Kernell, povesteşte despre o femeie de 14 ani, 
Lapp, care abandonează comunitatea samii pentru că visează la o viaţă diferită, dar trebuie să se 
confrunte cu atitudini rasiste. 

16 Western – al regizorului german Valeska Grisebach, foloseşte ingredientele clasicilor de 
cowboy-indieni pentru a aborda problemele legate de imigraţia şi integrarea economică şi pentru a 
povesti despre muncitorii germani de pe un şantier de construcţii al unei centrale hidroelectrice  în 
împrejurimile naturale frumoase din Bulgaria. 

17 Începând cu anul 2010, Parlamentul European a susţinut proiectul 28 TIMES CINEMA, care 
oferă 28 de tineri cinefili, selectaţi prin intermediul cinematografelor reţelei Europa Cinemas, pentru a 
reprezenta fiecare dintre cele 28 de ţări europene la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica. 

http://luxprize.eu/agenda-2016
http://www.luxprize.eu/28-times-cinema
http://webreporters.cineuropa.org/
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