
 

 

1 

 

 

POLITICI ŞI ORIENTĂRI 

EUROPENE 
 

 
Sinteza activităţilor UE 
13 – 19 noiembrie 2017 

 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

DIRECŢIA PENTRU UNIUNEA EUROPEANĂ 
 
 



 

 

2 

 

 

©  DIRECŢIA PENTRU UE, 2017 
Publicaţia electronică, 

 înfiinţată în anul 2007, poate fi accesată aici 
str. Izvor nr. 2-4, sect.5,  

Bucureşti 
Tel: 021 414 21 51 
Fax: 021 414 2086 

E-mail: politiciue@cdep.ro 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORI: 

dr. Cristina STROESCU, coordonator 

Carmen Denisa ION, consilier parlamentar 

Luiza ROIBU, consilier parlamentar 

Mihaela GÎDEI, consilier parlamentar 

Filip CLEM, consilier parlamentar 

Andreea MIHAI, consilier parlamentar 

 

 

 

Surse de informare şi foto: 

Site-ul oficial al Uniunii Europene, 

Parlamentul European,  

 Comisia Europeană, 

 Președinția estonă, 

 Consiliul Uniunii Europene, 

 Curtea de justiție a UE,       

  Comitetul Regiunilor. 

 

http://www.cdep.ro/pls/dic/site2015.page?den=dip-dreptc1
mailto:politiciue@cdep.ro
http://europa.eu/index_ro.htm
http://www.europarl.europa.eu/portal/ro
http://ec.europa.eu/index_ro.htm
https://www.eu2017.ee/
http://www.consilium.europa.eu/ro/home/
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
http://cor.europa.eu/ro/Pages/home.aspx


 

 

3 

 

 

 

CUPRINS 

 

PARLAMENTUL EUROPEAN ................................................... 4 

Din activitatea plenului ....................................................................................... 4 
 

PREŞEDINŢIA ESTONĂ A CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE .... 8 

Consiliul afaceri externe ..................................................................................... 8 

Consiliul Spațiului Economic European (SEE) ...................................................... 9 

Reuniunea Consiliului afaceri generale ............................................................. 10 

Consiliul de stabilizare şi asociere UE-Albania ................................................... 11 

Reuniunea informală a liderilor UE privind educația şi cultura.......................... 11 

Şedința comună a reprezentanților Consiliului UE şi ai Parlamentului European

 ......................................................................................................................... 12 

 

COMISIA EUROPEANĂ ......................................................... 13 

Afaceri economice şi financiare, impozitare şi vamă ......................................... 13 

O mai bună legiferare, relații interinstituționale, statul de drept şi Carta 

drepturilor fundamentale ................................................................................. 14 

Cercetare, ştiință şi inovare .............................................................................. 15 

Educație, cultură, tineret şi sport ...................................................................... 16 

Piața unică digitală ............................................................................................ 18 



 PARLAMENTUL EUROPEAN

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARLAMENTUL EUROPEAN 
 

Din activitatea plenului   

 

 Comerţul on-line 

 În data de 14 noiembrie a.c., Parlamentul European a dezbătut şi votat o 
rezoluţie care vizează cooperarea dintre autorităţile naţionale însărcinate să asigure 
aplicarea legislaţiei în domeniul de protecţie a consumatorului1, după ce s-a constatat 
că,  în 2014, la nivel european, 37% din paginile pentru comerţ şi rezervări on-line 
pentru călătorii, distracţii, haine, bunuri electronice şi servicii de credite de consum 
încălcau prevederile legislaţiei UE privind consumatorii.  

Autorităţile naţionale care vor aplica aceste noi reguli vor avea mai multe puteri 
pentru a detecta şi a opri încălcările on-line ale legilor de protecţie a consumatorilor şi 
îşi vor putea coordona mai bine acţiunile în UE, conform regulamentului revizuit2 
privind cooperarea pentru protecţia consumatorilor (CPC).  

Noile reguli vor să acopere vidul legislativ exacerbat de puterile de aplicare, 
diferite de la un stat UE la altul, şi ar trebui să cuprindă, printre altele: 

  

                                                           

1  Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 14 noiembrie 2017 referitoare la 
propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind cooperarea dintre 
autorităţile naţionale însărcinate să asigure aplicarea legislaţiei în materie de protecţie a consumatorului 
(COM(2016)0283 –2016/0148(COD) (Procedura legislativă ordinară: prima lectură) şi Poziţia 
Parlamentului European adoptată în primă lectură la 14 noiembrie 2017 în vederea adoptării 
Regulamentului (UE) 2017/... al Parlamentului European și al Consiliului privind cooperarea dintre 
autorităţile naţionale însărcinate să asigure respectarea legislaţiei în materie de protecţie a 
consumatorului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 (Text cu relevanţă pentru SEE)  

2 2016/0148(COD) 
 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0426+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0426+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/subject-files.html?id=20160917CDT00881
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=RO&type_doc=COMfinal&an_doc=2016&nu_doc=0283
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2016/0148(COD)
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 cererea de informaţii de la deţinătorii de domenii şi de la bănci pentru a 
identifica falşii comercianţi; 

 achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru testare, inclusiv sub acoperire;  

 cererea ca un avertisment să fie afişat în mod explicit pentru consumatori 
sau cererea ca un furnizor de servicii de găzduire să înlăture, dezactiveze sau să 
restricţioneze accesul la o interfaţa on-line;  

 impunerea de penalităţi, cum ar fi amenzi sau plata unor penalităţi 
periodice; 

 angajamente din partea comerciantului de a oferi remedii adecvate 
consumatorilor afectaţi şi informarea lor despre cum să obţină acele compensaţii. 

Comisia Europeană va coordona acţiuni în cazurile în care o infracţiune a afectat, 
afectează sau va afecta, probabil, interesele colective ale consumatorilor în cel puţin 
două treimi din statele membre, însumând împreună cel puţin două treimi din 
populaţia UE. 

 Unul dintre amendamentele principale ale PE, în cursul negocierilor cu 
Consiliul, a fost o implicare mai mare a organizaţiilor consumatorilor. Acestea vor juca 
un rol proactiv în identificarea infracţiunilor suspectate, întrucât ele pot afla mai 
devreme decât autorităţile din alertele externe. 

Olga Sehnalová (S&D, CZ), raportor, a precizat că: „(…) Noile reguli vor întări 
cooperarea între toţi actorii implicaţi în protecţia consumatorilor, astfel încât să 
poată monitoriza mai uşor respectarea legii şi să combată infracţiunile 
transfrontaliere. Autorităţile naţionale, Comisia şi organizaţiile consumatorilor, 
împreună, vor crea un mecanism efectiv de combatere a comercianţilor falşi atât 
online cât şi offline, întărind drepturile consumatorilor pe piaţa unică.” 

 Textul legislativ aprobat, trebuie adoptat formal de Consiliu. Regulamentul se va 
aplica la 24 de luni după intrarea în vigoare. 

  

 Protecţia joburilor şi a industriei UE 

În data de 15 noiembrie a.c., plenul Parlamentului European a adoptat noile 
reguli pentru protecţia împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din 
partea ţărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene şi protecţia împotriva 
importurilor care fac obiectul unor subvenţii din partea ţărilor care nu sunt membre ale 
Uniunii Europene3. Ele vizează apărarea comercială a UE care trebuie întărită pentru a 
contracara importurile la preţ de dumping, adăugarea unor criterii sociale şi de mediu, 

                                                           

3 Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 noiembrie 2017 referitoare la propunerea 
de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 
2016/1036 privind protecţia împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea ţărilor 
care nu sunt membre ale Uniunii Europene și a Regulamentului (UE) 2016/1037 privind protecţia 
împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenţii din partea ţărilor care nu sunt membre ale 
Uniunii Europene (COM(2016)0721 –2016/0351(COD) (Procedura legislativă ordinară: prima lectură) şi 
Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 15 noiembrie 2017 în vederea adoptării 
Regulamentului (UE) 2017/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a 
Regulamentului (UE) 2016/1036 privind protecţia împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping 
din partea ţărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene și a Regulamentului (UE) 2016/1037 
privind protecţia împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenţii din partea ţărilor care nu sunt 
membre ale Uniunii Europene  

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96718/OLGA_SEHNALOVA_home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0437+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0437+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=RO&type_doc=COMfinal&an_doc=2016&nu_doc=0721
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2016/0351(COD)


 PARLAMENTUL EUROPEAN

 

6 

 

precum şi să nu existe nici o obligaţie suplimentară pentru companiile UE, dar sprijin 
pentru IMM-uri.  

Regulile UE vor cere partenerilor comerciali respectarea standardelor sociale şi 
de mediu pentru a preveni dumpingul. 

Pentru prima dată în lume, ca urmare a noilor norme comerciale ale UE se va 
putea cere partenerilor din afara Uniunii să respecte standardele internaţionale sociale 
şi de mediu pentru a preveni dumpingul. Obiectivul este de a creşte protecţia locurilor 
de muncă şi afacerilor UE în faţa unor importuri ieftine incorecte din state terţe care 
interferează puternic în economie. 

 Noutatea acestor reguli constă în faptul că: 

 impactul dumpingului social şi de mediu va fi luat în considerare în 
deciziile privind măsurile de anti-dumping; 

 Comisia Europeană va monitoriza circumstanţele din ţările exportatoare. 
Companiile UE pot să se bazeze pe aceste rapoarte atunci când vor depune plângeri; 

 nu vor fi obligaţii suplimentare de motivare pentru companiile UE în 
cazurile de anti-dumping faţă de procedura actuală; 

 IMM-urile vor fi ajutate să respecte procedurile; 

 toate părţile implicate, mai ales sindicatele, pot contribui la deciziile 
privind măsurile de apărare comercială. 

 Preşedintele Comisiei pentru comerţ internaţional, Bernd Lange (S&D, DE) a 
precizat că se simte mândru de rezultatul obţinut, şi că: „(…Am) întărit apărarea 
noastră comercială şi ne-am asigurat că pentru prima dată în lume legislaţia privind 
apărarea comercială are în vedere respectarea standardelor de muncă şi de mediu. 
Le-am dat celor din industrie un sistem valabil pentru viitor pentru a se proteja faţă 
de practicile incorecte.” 

 La rândul său raportorul Salvatore Cicu (EPP, IT) a precizat: „(…) Nu discutăm 
doar despre situaţia Chinei dacă este sau nu o economie de piaţă, ci dacă sistemul 
nostru european poate şi trebuie să creeze reguli egale pentru toţi şi dacă aceste reguli 
pot oferi aceleaşi şanse tuturor. Răspunsul este da, pentru că avem nevoie de 
competiţie egală şi corectă.” 

Parlamentul a aprobat acordul informal privind noile reguli, încheiat cu 
Consiliul la 3 octombrie a.c. Noile reguli vor intra în vigoare după aprobarea formală în 
Consiliu şi publicarea în Jurnalul Oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/1909/mep_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124854/SALVATORE_CICU_home.html
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 Filmul Sámi Blood câştigă Premiul LUX 2017 

În cadrul ceremoniei de 
premiere, care a avut loc pe data 
de 14 noiembrie a.c., în plenul 
Parlamentului European, filmul 
„Sámi Blood” a fost desemnat 
câştigător al celei de-a 11-a ediţie 
a Premiul LUX 2017.  

Filmul regizat de suedeza 
Amanda Kernell, prezintă 
povestea unei tinere „sámi” care 
îşi abandonează comunitatea, 
pentru că îşi doreşte un alt fel de 
viaţă, dar, care pentru a-şi 
realiza visul, trebuie să înfrunte 
atitudinile rasiste din societate. 

 Preşedintele PE, dl Antonio Tajani i-a felicitat pe toţi finalişti, în special echipa 
filmului câştigător, şi a declarat: „(…) Premiul LUX este avangarda promovării 
filmului  MADE IN EUROPE, a industriilor noastre creative şi a diversităţii culturale 
şi lingvistice europene.  Ce-a de-a şaptea artă s-a născut aici, în Europa. Filmul 
promovează cultura, valorile şi dialogul. Premiul din acest an creează premizele unei 
noi ediţii de succes în 2018, anul Patrimoniului cultural. Patrimoniul cultural nu 
înseamnă numai literatură şi artă. Înseamnă şi poveştile pe care le spunem şi filmele 
pe care le vedem. Este materialul din care sunt construite vieţile noastre." 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20171114PHT88014/20171114PHT88014-cl.jpg
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PREŞEDINŢIA ESTONĂ A CONSILIULUI 

UNIUNII EUROPENE 
 

Consiliul afaceri externe 

 

În cadrul reuniunii Consiliului de afaceri externe din data de 13 noiembrie 2017, 
prezidat de Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene, au fost abordate teme precum 
cooperarea în domeniul securităţii şi apărării, comunicaţii strategice în UE, situaţia din 
Venezuela şi relaţiile UE-Africa. 

Privind relaţiile UE-Africa, miniştrii au salutat faptul că în centrul atenţiei au 
fost tinerii şi au menţionat că, în pregătirea celui de-al 5-lea Summit UE-Africa care va 
avea loc în perioada 29-30 noiembrie a.c. în Abidjan, Coasta de Fildeş, multe din 
provocările comune vor fi discutate, inclusiv subiecte precum crearea de locuri de 
muncă, schimbările climatice, pacea, migraţia şi securitatea. 

Referitor la comunicaţiile strategice ale UE, miniştrii de externe au luat act de 
stadiul actual al lucrărilor, în special privind apropierea de regiunea parteneriatului 
estic, vecinătatea sudică şi Balcanii de vest şi au convenit să intensifice şi să sprijine în 
continuare activitatea celor trei grupuri de lucru. 

În legătură cu cooperarea în domeniul securităţii şi apărării, miniştrii de 
apărare şi cei de externe au discutat despre punerea în aplicare a Strategiei globale a UE 
în domeniul securităţii şi apărării. La finalul dezbaterilor, Consiliul a adoptat concluzii 
subliniind progresul realizat în consolidarea colaborării în acest domeniu. 

În cadrul cooperării UE-NATO, miniştrii de apărare, în prezenţa Secretarului 
General al NATO, dl Jens Stoltenberg, au subliniat că lucrările desfăşurate de Uniunea 
Europeană, în special privind mobilitatea PESCO dar şi mobilitatea militară, vor fi în 
beneficiul ambelor organizaţii. 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/2116/-questions-and-answers-about-the-east-
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/11/13/security-and-defence-cooperation-council-highlights-the-significant-progress-made/
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În marja reuniunii, 23 (inclusiv România) de state membre au semnat o 
notificare comună privind cooperarea structurată permanentă (PESCO), marcând 
primul pas în stabilirea unei cooperări mai strânse în domeniul securităţii şi apărării 
care va oferi posibilitatea statelor semnatare să dezvolte în comun capacităţi de apărare, 
să investească în proiecte comune şi să consolideze pregătirea operaţională a forţelor 
armate.  

Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe şi politica de securitate, dna 
Federica Mogherini a declarat că „ (...) Acesta este un moment istoric în domeniul 
apărării europene, pe care, acum un an, majoritatea dintre noi şi o mare parte din 
restul lumii o considera imposibil de realizat (...) iar astăzi, 23 de state membre se 
angajează să colaboreze atât în ceea ce priveşte capabilităţile de apărarea, cât şi pe 
cele operaţionale(...)” 

 

Consiliul spaţiului economic european (SEE) 

La cea de a 48-a reuniune a Consiliului spaţiului economic european (SEE), din 
14 noiembrie a.c., delegaţia UE a fost condusă de dl Sven Mikser, ministrul afacerilor 
externe din Estonia. Reuniunea a fost prezidată de dna Aurelia Frick, ministrul 
afacerilor externe al Liechtensteinului. Aceasta a fost însoţită de dl Guðlaugur Þór 
Þórðarson, ministrul afacerilor externe al Islandei, şi de dna Marit Berger Røsland, 
ministrul responsabil cu afacerile privind SEE şi UE al Norvegiei. 

Consiliul SEE a evaluat funcţionarea generală a Acordului privind SEE şi a 
adoptat concluzii relevante. În special, acesta a analizat cooperarea dintre UE şi statele 
din cadrul SEE  - AELS (Islanda, Liechtenstein şi Norvegia). De asemenea, Consiliul a 
discutat despre măsuri de dezvoltare a economiei europene a datelor. 

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/11/13/defence-cooperation-23-member-states-sign-joint-notification-on-pesco/
http://www.european-council.europa.eu/ro/meetings/international-ministerial-meetings/2017/11/14/
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Astfel, a fost recunoscut rolul esenţial al Acordului privind SEE în promovarea 
integrării economice dintre UE şi statele SEE - AELS. 

Reuniunea Consiliului SEE a fost precedată de un dialog politic informal cu 
statele SEE - AELS. Discuţiile s-au axat pe implicaţiile asupra Acordului privind SEE în 
condiţiile retragerii Regatului Unit din UE şi al Parteneriatul Estic al UE. 

 

Reuniunea Consiliului afaceri generale  

În cadrul reuniunii din data de 15 noiembrie 2017 miniştrii au susţinut o 
dezbatere cu privire la viitorul politicii de coeziune post-2020  având în vedere cel de-al 
7-lea raport al Comisiei privind coeziunea economică, socială şi teritorială. Rezultatul 
dezbaterilor va contribui la pregătirea  noului pachet legislativ pentru politica de 
coeziune care ar trebui să fie finalizat anul viitor. 

Dezbaterea s-a concentrat pe o serie de aspecte-cheie, după cum urmează: 

 Principalele domenii de politică care vor fi prioritare în viitor: multe 
state membre au subliniat necesitatea de a aborda provocările societale actualele şi 
viitoare : lupta împotriva schimbărilor climatice, globalizarea, economia digitală, 
incluziunea socială, inovarea, dezvoltarea competenţelor şi migraţia. Aceste priorităţi ar 
trebui să fie în concordanţă cu obiectivele generale  privind creştere economică şi a 
gardului de ocupare a forţei de muncă. 

 Stabilitatea planificării pe termen lung a investiţiilor: unele delegaţii s-
au exprimat pentru o flexibilitate mai mare a statelor membre astfel încât acestea să 
poată face faţă evenimentelor neprevăzute, în timp ce alte state membre au fost de 
părere că obiectivele strategice pe termen lung ar contribui la o mai bună direcţionare, 
în viitor, a proiectelor finanţate din fonduri structurale. 

 Tranziţia între perioadele de programare - mai multe state membre au 
subliniat necesitatea unei tranziţii mai uşoare între perioadele de programare prin 
scurtarea procedurilor de finalizare a programelor şi accelerarea procesului de 
programare şi  de numire a autorităţilor de gestionare. 

 Legătura  dintre reformele structurale şi politica de coeziune:  în timp ce 
unele delegaţii s-au pronunţat pentru consolidarea legăturii dintre fondurile structurale 
şi reformele la nivel naţional alţi participanţi  s-au exprimat pentru o legătură mai 
strânsă cu ciclul Semestrului european, sau pentru introducerea unui sistem de 
stimulente.  

 Simplificarea politicii de coeziune a fost susţinută de majoritatea 
participanţilor. Cu privire la acesta au fost adoptate  concluzii care au  evidenţiat: 

- pentru perioada post-2020 ar trebui să fie avut în vedere un set simplificat de 
norme de bază comune la nivel european, indiferent de regimul de gestiune, în 
conformitate cu propunerea grupului la nivel înalt, având grijă în acelaşi timp ca o 
astfel de aliniere să nu conducă la norme mai complicate, oricare ar fi regimul de 
gestiune sau instrumentul UE; 

- asigurarea respectării unor norme în materie de concurenţă necesare pentru 
funcţionarea pieţei interne care ar trebui să prevadă un tratament coerent al proiectelor 
similare în cadrul bugetului UE, indiferent de regimul de gestiune, ţinând seama în 
acelaşi timp de particularităţile sectorului agricol şi al pescuitului; 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13860-2017-INIT/ro/pdf
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- necesitatea unei distribuiri clare a responsabilităţilor între nivelul UE şi nivelul 
naţional şi a unei respectări mai stricte a principiului subsidiarităţii, pe bază de 
încredere reciprocă; s-a exprimat sprijinul pentru aplicarea eficace a abordării auditului 
unic, care reduce sarcina controalelor atât pentru beneficiari, cât şi pentru 
administraţiile naţionale. 

 

 Consiliul de stabilizare şi asociere UE-Albania 

În data de  15 noiembrie 2017 miniştrii s-au reunit în cadrul Consiliului SA4 
pentru a examina stadiul relaţiilor dintre UE şi Albania din cadrul  procesului de 
stabilizare şi de asociere. Dezbaterea s-a desfăşurat pe baza raportului Comisiei 
Europene din 2016  care a identificat o serie de progrese semnificative ale Albaniei în 
direcţia îndeplinirii obiectivelor politice pentru aderare. Miniştrii au apreciat 
angajamentul continuu al  Albaniei faţă de agenda de reformă şi au subliniat că 
finalizarea reformei sistemului judiciar este esenţială pentru aderarea la UE. Alte 
realizări  au vizat numirea instituţiilor de control, lupta împotriva corupţiei şi a crimei 
organizate şi drepturile omului prin faptul că a fost adoptată legea-cadru privind 
protecţia minorităţilor naţionale. Consiliul a constat, de asemenea, un ritm susţinut în 
ceea ce priveşte punerea în aplicare a măsurilor privind reforma administraţiei publice. 

În finalul reuniunii a fost recunoscut rolul de partener pro-activ şi constructiv în 
regiune al Albaniei. 

Reuniunea informală privind educaţia şi cultura  

În data de 17 noiembrie 2017 a avut loc la Göteborg, Suedia, Summit-ul social 
pentru creştere şi locuri de muncă echitabile. În marja reuniunii dl Donald Tusk, 
preşedintele Consiliului European, a participat la o dezbatere al cărei scop a fost  
găsirea unor idei concrete pentru  continuarea agendei UE în domeniule educaţiei şi 
culturii  

  ”(…) Doresc să ne gândim cum am putea sprijini mai puternic politicile 
noastre în domeniul educaţiei şi culturii, fie la nivelul UE, fie cu ajutorul unor 
proiecte-pilot conduse de unii dintre dumneavoastră.”- a declarat Donald Tusk. 

 Dezbaterea5 a avut un caracter constructiv şi s-a axat pe teme care au vizat 
printre altele: modul în care  programul Erasmus  poate deveni  mai incluziv, pentru a 
creşte numărul tinerilor participanţi, extinderea ţărilor care acceptă carnetul de student 
european. Acesta ar permite titularilor accesul la siturile şi activităţile culturale din 
întreaga Europa. 

 Reuniunea a marcat obţinerea sprijinului politic pentru aceste iniţiative urmând 
ca rezultatele finale să fie cuprinse în concluziile Consiliului European din 14-15 
decembrie 2017. 

 

                                                           

4 Consiliul de stabilizare și asociere 
5 Declaraţia Președintelui Consiliului European  Donald Tusk  după reuniunea informală  a celor 

28 de șefi de stat și de guvern dinf EU din Gothenburg 

http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/11/17/donald-tusk-presented-the-results-of-the-informal-meeting-in-the-margins-of-the-social-summit/
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/11/17/donald-tusk-presented-the-results-of-the-informal-meeting-in-the-margins-of-the-social-summit/
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Şedinţa comună a reprezentanţilor Consiliului UE şi ai 

Parlamentului European, 17 noiembrie 2017 

Reprezentanţii Consiliului ECOFIN, delegaţi pentru monitorizarea bugetului UE, 
au discutat cu reprezentanţii Parlamentului European în privinţa bugetului Uniunii 
pentru anul 2018. Şedinţa s-a încheiat cu un acord general pe marginea alocărilor 
bugetare pentru anul următor. 

Conform procedurii bugetare a Uniunii, Consiliul UE: 

 adoptă bugetul anual al UE împreună cu Parlamentul European, în 
conformitate cu o procedură legislativă specială, pe baza unei propuneri a Comisiei 
Europene; 

 poate modifica bugetul anual adoptat, împreună cu Parlamentul 
European, pe baza unei propuneri a Comisiei Europene; 

 face o recomandare Parlamentului European privind acordarea 
descărcării de gestiune pentru Comisie cu privire la execuţia bugetului anual al UE. 

Bugetul anual al UE conţine o secţiune specifică (secţiunea a II-a) pentru bugetul 
comun al Consiliului UE şi al Consiliului European. Bugetul specific Consiliului şi al 
Consiliului European este gestionat de Secretariatul General al Consiliului UE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/ecofin/2017/11/17/
http://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/ecofin/2017/11/17/
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 Afaceri economice şi financiare, impozitare şi vamă 

Proclamaţia privind pilonul european al drepturilor sociale 

Liderii Uniunii Europene au adoptat, în data de 17 noiembrie 2017, în mod 
solemn, Proclamaţia privind pilonul european al drepturilor sociale, în cadrul  
Summitului social pentru creştere şi locuri de muncă echitabile de la Göteborg, din 
Suedia.  

Pilonul european al drepturilor sociale a fost anunţat pentru prima dată de 
preşedintele Jean Claude Juncker în discursul său privind Starea Uniunii din 2015 şi a 
fost prezentat de Comisie în aprilie 2017. Proclamaţia privind pilonul european al 
drepturilor sociale a fost semnată de către preşedintele Juncker pentru Comisia 
Europeană, de către preşedintele Tajani pentru Parlamentul European şi de către prim-
ministrul Ratas pentru Consiliul Uniunii Europene. 

 

https://www.socialsummit17.se/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1007_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1007_ro.htm
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O mai bună legiferare, relaţii interinstituţionale, statul de 

drept şi Carta drepturilor fundamentale 

Raportul privind progresele înregistrate de România în cadrul 
Mecanismului de cooperare şi verificare 

Comisia Europeană a prezentat, în data de 15 noiembrie 2017, raportul referitor 
la etapele parcurse de România6 pentru a-şi îndeplini angajamentele luate cu privire la 
reforma judiciară şi combaterea corupţiei, în contextul mecanismului de cooperare şi de 
verificare (MCV) instituit7 în anul 2007, când România a aderat la Uniunea Europeană. 

Raportul analizează în mod concret progresele înregistrate în ceea ce priveşte 
punerea în aplicare a celor 12 recomandări formulate de Comisie în raportul său din 
ianuarie 2017 privind MCV. 

Ultimul raport al Comisiei din ianuarie 2017 a trecut în 
revistă progresele generale înregistrate în ultimii zece ani şi a 
identificat 12 recomandări specifice care ar ajuta România să 
avanseze în direcţia îndeplinirii tuturor obiectivelor de referinţă 
ale MCV.  

Potrivit ultimului raport, din luna noiembrie, s-au realizat 
progrese în privinţa unora din cele 12 recomandări; este vorba, în 
special, despre recomandarea de a institui un sistem pentru verificarea conflictelor de 
interese din domeniul achiziţiilor publice (PREVENT), care a fost pusă în aplicare în 
mod satisfăcător. Comisia constată, de asemenea, că s-au înregistrat progrese şi în 
privinţa altor recomandări, sub rezerva aplicării lor în practică. În acelaşi timp, Comisia 
constată că ritmul global al reformelor a stagnat în cursul anului 2017, ceea ce a dus la 
încetinirea punerii în aplicare a recomandărilor restante, cu riscul redeschiderii unor 
chestiuni care, în raportul din ianuarie 2017, au fost considerate închise. Provocările la 
adresa independenţei sistemului judiciar reprezintă o serioasă sursă de îngrijorare. 

La 1 ianuarie 2007, Comisia a instituit un mecanism de cooperare şi de verificare pentru a 
evalua progresele înregistrate în raport cu angajamentele asumate de România în domeniul reformei 
judiciare şi al combaterii corupției. Comisia prezintă în mod regulat rapoarte privind progresele 
înregistrate în aceste domenii. Primul raport al Comisiei a fost publicat la 27 iunie 2007. Rapoartele se 
bazează pe contactele cu statele membre, cu societatea civilă, cu organizații internaționale, cu experți 
independenți şi cu diverse alte surse. Concluziile Comisiei şi metodologia utilizată în cadrul MCV s-au 
bucurat în mod constant de un sprijin ferm din partea Consiliului de Miniştri. 

 

Preşedintele Juncker înfiinţează un grup de lucru pentru scenariul 
„Mai puţin, dar mai eficient” 

Preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a instituit, în data de 14 
noiembrie 2017, în mod oficial8, Grupul de lucru privind subsidiaritatea, 
proporţionalitatea şi scenariul „Mai puţin, dar mai eficient”. 

                                                           

6 COM(2017)751, SWD(2017)701 
Toate rapoartele privind MCV 
7 Instrument utilizat pentru prima data de UE. 
8 C(2017) 7810 Decizia de instituire a Grupului de lucru privind subsidiaritatea, 

proporţionalitatea şi scenariul „Mai puţin, dar mai eficient” 
 

https://ec.europa.eu/info/files/progress-report-romania-2017-com-2017-44_en
https://ec.europa.eu/info/files/progress-report-romania-2017-com-2017-751_en
https://ec.europa.eu/info/files/technical-report-romania-2017-swd-2017-701_en
http://ec.europa.eu/cvm/progress_reports_ro.htm
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-c-7810-president-decision_en_1.pdf
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Grupul va raporta preşedintelui până la data de 15 iulie 2018, făcând 
recomandări în ceea ce priveşte posibile metode care să asigure o mai bună aplicare a 
principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, identificarea domeniilor de acţiune în 
care responsabilităţile vor putea fi delegate din nou sau chiar redate definitiv statelor 
membre, precum şi modalităţile prin care autorităţile regionale şi locale pot fi implicate 
mai bine în elaborarea şi implementarea politicilor UE. 

Grupul de lucru îşi va începe activitatea la 1 ianuarie 2018 şi va fi prezidat 
de Frans Timmermans, prim-vicepreşedinte al Comisiei, responsabil pentru o mai bună 
legiferare, relaţii interinstituţionale, statul de drept şi Carta drepturilor fundamentale. 
Grupul va fi format din 9 membri – 3 din partea parlamentelor naţionale, 3 din partea 
Parlamentului European şi 3 din partea Comitetului Regiunilor. Preşedintele Juncker 
 i-a invitat în scris pe preşedintele Parlamentului European, al Conferinţei comisiilor 
pentru afaceri europene ale parlamentelor din Uniunea Europeană (COSAC) şi al 
Comitetului Regiunilor să desemneze persoanele care vor reprezenta aceste instituţii în 
cadrul Grupului de lucru. 

Activitatea Grupului de lucru va contribui la evoluţia viitoare a Uniunii 
Europene, în contextul Foii de parcurs a Comisiei pentru o Uniune mai unită, 
mai puternică şi mai democratică. Foaia de parcurs va fi finalizată la timp, înainte 
de alegerile pentru Parlamentul European, în cadrul unei reuniuni a liderilor europeni 
care va avea loc la Sibiu, la data de 9 mai 2019. 

Principiile subsidiarității şi proporționalității sunt înscrise în articolul 5 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană. Principiul subsidiarității îşi propune să garanteze că deciziile se iau cât mai aproape 
de cetățean şi că UE nu acționează decât dacă intervenția sa este mai eficientă decât măsurile luate la 
nivel național, regional sau local. Principiul proporționalității limitează exercitarea atribuțiilor UE la ceea 
ce este necesar pentru îndeplinirea obiectivelor tratatelor. Iată un exemplu care ilustrează aplicarea 
acestor principii pe durata mandatului actualei Comisii: controlul ajutoarelor de stat a fost din nou 
delegat autorităților naționale şi 90 % din totalul măsurilor referitoare la ajutoarele de stat intră acum 
în competența autorităților naționale, regionale şi locale. 

 

Cercetare, ştiinţă şi inovare  

Ziua europeană a sensibilizării cu privire la utilizarea antibioticelor  

Cea de-a 10-a aniversare a fost sărbătorită în data de 15 noiembrie 2017 
semnalând, încă o dată, problema rezistenţei la antimicrobiene (RAM), care reprezintă 
una dintre cele mai mari ameninţări la adresa sănătăţii mondiale. În condiţiile în care 
în UE anual mor 25.000 de persoane şi se cheltuie 1,5 miliarde EUR (costuri cu 
asistenţa medicală şi pierderi de productivitate), un efort de comunicare solid este 
necesar mai mult decât oricând. Însă acţiunile de sensibilizare nu sunt suficiente, sunt 
necesare acţiuni care să contribuie la depăşirea diferenţelor şi care să sporească nivelul 
de performanţă al statelor membre la cel mai înalt nivel existent. 

Din cauza creşterii continue a rezistenţei la antibiotice, chiar şi la cele de ultimă 
fază, precum colistinul, societatea actuală se confruntă cu un viitor „post-antibiotice” 
înfricoşător, în care efectuarea oricărei intervenţii chirurgicale majore, a oricărui 
transplant de organ sau a implantării cu succes a unui nou şold sau a unei noi valve 
cardiace ar fi imposibile. Până în anul 2050, RAM ar putea ucide o persoană la fiecare 
trei secunde, iar decesele din această cauză ar putea fi mai multe decât cele cauzate de 
cancer. 
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Tocmai pentru a evita un astfel de viitor de neconceput, la 29 iunie a.c. a fost 
prezentat un nou plan de acţiune împotriva RAM (One Health), care se bazează pe 
acţiunile întreprinse de UE în aproape două decenii, atât în domeniul sănătăţii umane, 
cât şi în cel veterinar, şi care ţine seamă de învăţămintele desprinse din acţiunile 
precedente ale UE.  

Planul de acţiune evidenţiază faptul că este necesară combaterea simultană a 
utilizării agenţilor antimicrobieni la oameni şi la animale, pentru a combate mai eficient 
rolul RAM în mediu. De asemenea, se subliniază că UE ar trebui să aibă un rol principal 
în combaterea RAM şi ar trebui să aducă o valoare adăugată acţiunilor statelor membre. 

Scopul noului plan de acţiune este acela de a proteja capacitatea noastră de a 
trata eficient infecţiile la oameni şi la animale. Principalele obiective sunt:  
„transformarea UE într-o regiune în care se aplică cele mai bune 
practici”; „stimularea cercetării şi inovării;” şi „modelarea agendei mondiale”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educaţie, cultură, tineret şi sport  

Către un spaţiu european al învăţământului până în 2025 

Pe fondul dezbaterii despre viitorul Europei, aflată în plină desfăşurare, Comisia 
Europeană a prezentat în data de 14 noiembrie 2017, viziunea asupra creării, până în 
2025, a unui spaţiu european al învăţământului9. 

Ideile formulate reprezintă o contribuţie la soluţiile desprinse după reuniunea 
liderilor UE de la Göteborg din 17 noiembrie 2017, în cadrul căreia s-a discutat despre 
viitorul educaţiei şi al culturii. Comisia consideră că toate statele membre au interesul 
să pună întregul potenţial al educaţiei şi al culturii în slujba creării de locuri de muncă, 

                                                           

9COM(2017) 673 Comunicare: Un spaţiu european al învăţământului până în 2025: Încurajarea 
unei identităţi europene prin educaţie ș i cultură 

 

https://ec.europa.eu/health/amr/action_eu_en
https://ec.europa.eu/health/amr/action_eu_en
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-strengthening-european-identity-education-culture_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-strengthening-european-identity-education-culture_en.pdf
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a creşterii economice şi a echităţii sociale, transformându-l totodată într-un mijloc prin 
care identitatea europeană poate fi percepută în toată diversitatea sa.  

Spaţiul european al învăţământului vizează includerea următoarelor aspecte: 

 transformarea mobilităţii într-o realitate a tuturor: pe baza experienţelor 
pozitive dobândite cu ocazia programului Erasmus+ şi a activităţii Corpului european 
de solidaritate, prin extinderea participării la acestea, precum şi prin crearea 
unei legitimaţii de student UE care să ofere o nouă modalitate, uşor de utilizat, de a 
stoca informaţii privind parcursul universitar al unei persoane; 

 recunoaşterea reciprocă a diplomelor:prin iniţierea unui nou „proces 
Sorbona”, după modelul „procesului Bologna”, în vederea pregătirii terenului pentru 
recunoaşterea reciprocă a diplomelor de licenţă şi de bacalaureat; 

 consolidarea cooperării privind dezvoltarea programelor şcolare: prin 
formularea de recomandări pentru a asigura faptul că sistemele educaţionale transmit 
toate cunoştinţele, aptitudinile şi competenţele considerate esenţiale în lumea de astăzi; 

 îmbunătăţirea învăţării limbilor străine: prin stabilirea unui nou 
etalon pentru ca toţi tinerii europeni absolvenţi ai învăţământului secundar superior să 
stăpânească bine două limbi în plus faţă de limba sau limbile lor materne până în 2025; 

 promovarea învăţării pe tot parcursul vieţii: prin urmărirea convergenţei 
şi prin creşterea ponderii persoanelor care participă la o activitate de învăţare pe tot 
parcursul vieţii, cu scopul de a se ajunge la 25 % până în 2025; 

 integrarea inovării şi a competenţelor digitale în învăţământ: prin 
promovarea formării inovatoare şi informatizate şi prin elaborarea unui nou Plan de 
acţiune pentru învăţământul informatizat; 

 sprijinirea cadrelor didactice: prin creşterea numărului de profesori care 
participă la programul Erasmus+ şi la reţeaua de eTwinning şi prin furnizarea de 
orientări privind dezvoltarea profesională a profesorilor şi a cadrelor de conducere din 
învăţământ; 

 crearea unei reţele a universităţilor europene, astfel încât universităţile 
europene de renume mondial să poată colabora fără probleme peste graniţe, precum şi 
sprijinirea instituirii unei Şcoli de guvernanţă europeană şi transnaţională; 

 investiţii în învăţământ: prin folosirea Semestrului european pentru a 
sprijini reformele structurale de îmbunătăţire a politicii în domeniul educaţiei, prin 
utilizarea fondurilor UE şi a instrumentelor investiţionale ale UE la finanţarea 
învăţământului şi prin stabilirea nivelului de 5 % din PIB pentru investiţii în domeniul 
învăţământului în fiecare stat membru. 

 conservarea patrimoniului cultural şi încurajarea unui sentiment de 
identitate şi de cultură europeană: prin dezvoltarea - profitând de ocazia creată de Anul 
European al Patrimoniului Cultural 2018 - a unei Agende europene pentru cultură şi 
prin elaborarea unei Recomandări a Consiliului privind valorile comune, învăţământul 
incluziv şi dimensiunea didactică europeană. 

 consolidarea dimensiunii europene a postului Euronews, creat în 1993 de 
mai multe televiziuni publice europene, cu scopul de a obţine un canal TV european 
care să furnizeze informaţii independente şi de înaltă calitate, cu o perspectivă 
paneuropeană. 

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/leaders-working-lunch-mobility_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/leaders-working-lunch-mutual-recognition-diplomas_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/leaders-working-lunch-curricula-development_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/leaders-working-lunch-language-learning_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/leaders-working-lunch-lifelong-learning_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/leaders-working-lunch-innovation_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/leaders-working-lunch-teachers_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/leaders-working-lunch-universities_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/leaders-working-lunch-school-european-transnational-governance_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/leaders-working-lunch-education_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/leaders-working-lunch-education-projects_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/leaders-working-lunch-culture_en.pdf
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Responsabilitatea de bază pentru politicile din domeniul educației şi al culturii revine statelor 
membre, la nivel național, regional şi local. Uniunea Europeană a jucat însă un important rol 
complementar de-a lungul anilor. Acest fapt se confirmă în special când vine vorba de activitățile 
transfrontaliere. De exemplu, după 30 de ani de existență, programul Erasmus (Erasmus+ începând din 
2014) a permis unui număr de 9 milioane de persoane să studieze, să se formeze, să predea sau să facă 
voluntariat într-o altă țară. 

În ultimul deceniu, Uniunea Europeană a pus la punct şi o serie de instrumente cu caracter 
neobligatoriu care să poată fi folosite de statele membre atunci când formulează politicile naționale în 
domeniul educației. Din 2000, statele membre cooperează în „Cadrul strategic pentru cooperarea 
europeană în domeniul educației şi formării”, care stabileşte obiective şi etaloane comune. 

În 2010, UE şi-a stabilit două obiective educaționale în cadrul Strategiei Europa 2020, în 
domeniul cărora s-a realizat deja un progres real. Abandonul şcolar timpuriu a scăzut de la 13,9 % în 
2010 la 10,7 % în 2016, cu un obiectiv de atingere a valorii de 10 % până în 2020. Absolvirea 
învățământului terțiar a crescut la 39,1 % în 2016, de la 34 % în 2010, cu un obiectiv de atingere a valorii 
de 40 % până în 2020. 

 

Piaţa unică digitală 

Măsuri împotriva ştirilor false 

În data de 13 noiembrie 2017 Comisia a lansat o consultare publică privind ştirile 
false şi dezinformarea on-line şi a creat un Grup de experţi la nivel înalt, care va fi 
constituit din reprezentanţi ai mediului academic, ai platformelor on-line, ai presei de 
ştiri şi ai organizaţiilor societăţii civile. 

Lucrările Grupului de experţi la nivel înalt şi rezultatele consultării publice vor fi 
integrate într-o strategie europeană de combatere a proliferării ştirilor false, strategie 
pe care Comisia ar urma să o prezinte în primăvara anului 2018. 

Consultarea publică va fi deschisă participării până la mijlocul lunii februarie 
anul viitor. Ea se adresează cetăţenilor, platformelor de comunicare socială, 
organizaţiilor de ştiri (posturi de televiziune şi radio, presă scrisă, agenţii de presă, 
presă on-line şi verificatori ai veridicităţii informaţiilor), cercetătorilor şi autorităţilor 
publice. Se doreşte să se afle ce cred respondenţii că se poate face la nivelul UE pentru a 
le oferi cetăţenilor instrumente eficiente de identificare a informaţiilor verificate şi 
credibile, care să le permită în acelaşi timp să se adapteze rapid la provocările erei 
digitale. 

Consultarea are trei componente principale: 

1. delimitarea problemei – cum sunt percepute ştirile false de către cetăţeni 
şi părţile implicate, în ce măsură publicul este conştient de acţiunile de dezinformare 
on-line, câtă încredere are în diferite mijloace mass-media; 

2. evaluarea măsurilor luate deja de platforme, presa de ştiri şi organizaţiile 
societăţii civile pentru a combate răspândirea ştirilor false în mediul on-line; 
formularea poziţiilor privind rolurile şi responsabilităţile părţilor implicate; 

3. identificarea eventualelor măsuri care ar putea să consolideze accesul 
publicului la informaţii verificate şi fiabile şi să împiedice răspândirea dezinformării 
on-line. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/606593
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/606847
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/606847
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Consultarea se referă strict la ştirile false şi la formele de dezinformare on-line al 
căror conţinut nu este ilegal în sine, motiv pentru care nu sunt acoperite de legislaţia 
europeană sau naţională în vigoare sau de acţiuni de auto-reglementare. 

Comisia invită experţii să-şi exprime interesul de a deveni membri ai Grupului 
de experţi la nivel înalt privind ştirile false10. Pe cât posibil, Grupul ar trebui să includă 
câţiva reprezentanţi din fiecare domeniu de expertiză, atât din mediul academic cât şi 
din rândul societăţii civile. Comisia vizează o selecţie echilibrată a experţilor. Doritorii 
îşi pot exprima interesul până la mijlocul lunii decembrie. Se preconizează că Grupul de 
experţi la nivel înalt îşi va începe activitatea în ianuarie 2018 şi va funcţiona timp de 
câteva luni. 

Crearea unei strategii UE pentru reducerea volumului de ştiri false din mediul on-line 

Principalele inițiative şi evenimente ale Comisiei: 

 Martie 2015: La solicitarea Consiliului European, a fost înființat Grupul operativ al SEAE 
privind comunicările strategice cu Estul, cu misiunea de a identifica şi analiza zi de zi campaniile de 
dezinformare lansate de Rusia şi de a le face cunoscute publicului. 

 Mai 2016: A fost prezentată Comunicarea privind platformele on-line, care încurajează 
întreprinderile din domeniu să-şi intensifice eforturile voluntare de combatere a recenziilor on-line false 
sau înşelătoare. 

 13 noiembrie 2017: Au fost lansate consultarea publică, Grupul la nivel înalt privind 
ştirile false şi evenimentul care reuneşte la Bruxelles mai multe părți implicate, în paralel cu un dialog 
constant cu statele membre. 

 Ianuarie 2018: Prima reuniune a Grupului la nivel înalt privind ştirile false; 

 Martie 2018: Rezultatele consultării publice şi ale sondajului Eurobarometru; 

 Aprilie 2018: Raportul Grupului la nivel înalt; 

 Primăvara 2018: Comunicarea privind ştirile false şi dezinformarea on-line. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

10 Cererea de exprimare a interesului pentru Grupul de experţi la nivel înalt 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/606593
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/2116/%20Questions%20and%20Answers%20about%20the%20East%20StratCom%20Task%20Force
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/2116/%20Questions%20and%20Answers%20about%20the%20East%20StratCom%20Task%20Force
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1873_ro.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/606847
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