
 

 

 

 

 

 

 

DIRECȚIA PENTRU UNIUNEA EUROPEANĂ 

POLITICI ȘI 

ORIENTĂRI 

EUROPENE 

SINTEZA ACTIVITĂȚILOR EUROPENE 
8 - 14 ianuarie 2018 



 

2 

 

 

CUPRINS 

 

COMISIA EUROPEANĂ ......................................................... 3 

PARLAMENTUL EUROPEAN .............................................. 6 

PREŞEDINŢIA BULGARĂ A CONSILIULUI UNIUNII 

EUROPENE ................................................................................. 9 

SUBIECTE DE ACTUALITATE ......................................... 12 

 
 

 

 

 

Autori 

 

Dr. Cristina Stroescu, coordonator 

Carmen Denisa Ion 

Luiza Roibu 

Cristina Rădulescu 

Mihaela Gîdei 

Daniela Şerban 

©  DIRECŢIA PENTRU UE, 2018 

str. Izvor nr. 2-4, 

sect.5, Bucureşti 

Tel: 021 414 21 51 

Fax: 021 414 2086 

E-mail: politiciue@cdep.ro 

 
Publicaţia electronică, 

înfiinţată în anul 2007, poate fi 

accesată aici. 
 

 

Surse de informare şi foto: 

Site-ul oficial al Uniunii Europene, 

Parlamentul European, 

Comisia Europeană, 

Preşedinţia bulgară, 

Consiliul Uniunii Europene, 

Curtea de justiţie a UE, 

Comitetul Regiunilor. 

Euractiv 

Calea Europeană 

Toute l’Europe 
 

mailto:politiciue@cdep.ro
http://www.cdep.ro/pls/dic/site2015.page?den=dip-dreptc1
http://europa.eu/index_ro.htm
http://www.europarl.europa.eu/portal/ro
http://ec.europa.eu/index_ro.htm
https://eu2018bg.bg/en/home
http://www.consilium.europa.eu/ro/home/
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
http://cor.europa.eu/ro/Pages/home.aspx
http://www.euractiv.ro/
http://www.caleaeuropeana.ro/
https://www.touteleurope.eu/


 

3 

 

 

 

COMISIA EUROPEANĂ 

Agricultură şi dezvoltare rurală 

Promovarea produselor agricole europene 

Comisia va acorda o finanțare suplimentară de 169 de milioane EUR pentru a promova produsele agricole din UE în întreaga lume 

– cu 27 milioane EUR mai mult decât în anul 20171. 

Comisia Europeană a lansat,  în data de 12 ianuarie a.c., cereri de propuneri privind programe pentru promovarea produselor agricole 

europene, atât la nivel mondial, cât și în cadrul UE. În total, 169 milioane EUR sunt disponibile pentru cofinanțarea programelor, față de 142 de 

milioane EUR în anul 2017. Programele pot viza o gamă amplă de tematici, de la campanii generale privind alimentația sănătoasă la sectoare de 

piață specifice. 

Aproximativ două treimi din finanțarea disponibilă sunt destinate promovării produselor alimentare din UE în țările din afara UE, în special 

în cele în care există un mare potențial de creștere a exporturilor agroalimentare din Uniune, precum Canada, Japonia, China, Mexicul și Columbia. 

În ceea ce privește programele din cadrul UE, accentul ar trebui să se pună pe informarea consumatorilor cu privire la diferitele sisteme și etichete 

de calitate ale Uniunii, precum indicațiile geografice sau produsele ecologice. Finanțarea sectorială va fi dedicată programelor care promovează 

creșterea durabilă, inclusiv a ovinelor și a caprinelor. De asemenea, este prevăzută alocarea unei finanțări pentru campaniile menite să promoveze 

alimentația sănătoasă și creșterea consumului de fructe și legume. Lista completă a priorităților și a finanțărilor disponibile ale Comisiei poate fi 

consultată aici. 

                                                 
1
 Programul anual de lucru pentru 2018 în cadrul politicii de promovare 

Rezultatele cererii de propuneri din 2017 (programe simple) 

 

https://ec.europa.eu/agriculture/quality_ro
https://ec.europa.eu/agriculture/organic/index_ro
https://ec.europa.eu/info/news/commission-focus-growth-markets-eu-food-and-drink-2018-promotion-programmes_ro
https://ec.europa.eu/info/news/commission-focus-growth-markets-eu-food-and-drink-2018-promotion-programmes_ro
https://ec.europa.eu/info/news/commission-approves-new-promotion-programmes-eu-agri-food-sector_ro
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Un număr mare de organizații, precum cele comerciale, de producători și organisme agroalimentare responsabile pentru activități de 

promovare, sunt eligibile pentru a solicita finanțare prin intermediul cererii de propuneri. Așa-numitele programe „simple” pot fi prezentate de una 

sau mai multe organizații din aceeași țară a UE; programele „multinaționale” pot fi prezentate fie de cel puțin două organizații naționale din cel 

puțin două state membre, fie de una sau mai multe organizații europene. Campaniile subsecvente se desfășoară de obicei timp de 3 ani. 

Propunerile ar trebui să fie prezentate până la data de 12 aprilie 2018 prin intermediul portalului specific. Comisia va evalua propunerile și 

va anunța la toamnă pe beneficiari. 

 

Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate/ Vicepreşedinte al 

Comisiei Europene, dna Federica Mogherini 

 

În data de 9 ianuarie a.c., Înaltul Reprezentant a avut o întâlnire cu reprezentantul special al ONU, dl Horst Kohler, pentru un 

schimb de opinii privind relansarea procesului de pace din Sahara Occidentală.  Doamna Federica Mogherini a subliniat sprijinul ferm al UE 

faţă de eforturile reînnoite ale Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru a contribui la încheierea acestui conflict de lungă durată  şi pentru a obţine o 

soluţie politică echitabilă, durabilă şi reciproc acceptabilă care să asigure auto-determinarea poporului din Sahara Occidentală. Înaltul 

Reprezentant a susţinut că nu doar părţile implicate pot câştiga din acest acord de pace definitiv, ci toate ţările din regiune, precum şi Uniunea 

Europeană. De asemenea, a arătat că se pronunţă  în favoarea cooperării regionale sporite şi este dispusă să ia în considerare, împreună cu părţile 

interesate, modalităţi de promovare a cooperării regionale şi transfrontaliere, pentru a spori dezvoltarea regională. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html#c,calls=hasForthcomingTopics/t/true/1/1/0/default-group&hasOpenTopics/t/true/1/1/0/default-group&allClosedTopics/t/true/0/1/0/default-group&+PublicationDateLong/asc
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În data de 11 ianuarie 2018, Înaltul Reprezentant împreună 

cu miniştrii de afaceri externe din Germania, Franţa şi Regatul 

Unit al Marii Britanii au primit la Bruxelles, vizita ministrului de 

externe din Iran, dl Mohammad Javad Zarif, pentru a discuta 

despre acordul nuclear cu Iranul. Înaltul Reprezentant a reiterat 

sprijinul faţă de acest acord nuclear şi faţă de asigurarea 

implementării continue şi complete a Planului de acţiune comun 

(JCPOA) de către toate părţile implicate. 

„(…)  Acordul este în curs de desfăşurare, atingând obiectivul său 

principal, şi anume, menţinerea unei supravegheri atente a 

programului  nuclear iranian” - a afirmat Înaltul Reprezentant.  

Acordul a permis o cooperarea mai strânsă şi un dialog 

permanent cu Iranul asupra tuturor problemelor. Uniunea Europeană 

îşi menţine angajamentul de a sprijini punerea în aplicare, inclusiv 

pentru a se asigura că ridicarea sancţiunilor în domeniul nuclear are 

un impact pozitiv  asupra relaţiilor comerciale şi economice cu Iranul.  

„(…) Unitatea comunităţii internaţionale este esenţială pentru a 

menţine un acord care să funcţioneze, care  să ofere o lume mai sigură 

şi care să prevină o posibilă  «cursă» a armelor nucleare în regiune. Ne 

aşteptăm ca toate părţile să continue să pună în aplicare în totalitate 

acest acord.” - a declarat Înaltul Reprezentant la finalul întâlnirii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

„Regulamentul votat este un 
instrument cheie pentru 

combaterea finanțării activității 
infracționale, inclusiv a 

terorismului.  
Comisia LIBE a adoptat o poziție 

ambițioasă care va accelera 
confiscarea și înghețarea bunurilor 
între statele membre cu termene 
limită, ceea ce va conduce la un 

răspuns european mai puternic în 
acest domeniu.  

Poziția Parlamentului este de a 
utiliza bunurile înghețate și 

confiscate în scopuri sociale.” – 
raportorul Nathalie Griesbeck 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARLAMENTUL EUROPEAN 

 

Îngheţarea şi confiscarea activelor din activităţi ilegale în întreaga UE  

 

O instanță poate dispune ca banii, casele sau alte bunuri ale unei persoane suspectată că ar fi 

angajată în activități infracționale să fie înghețate. De regulă, după ce se pronunță o hotărâre 

judecătorească definitivă, poate exista și consecința confiscării (care este o modalitate eficientă). Cu 

toate acestea, Europol estimează că doar 1,1% (ceea ce înseamnă 1,2 miliarde euro) din toate veniturile 

rezultate din domeniul activităților infracționale din UE au fost confiscate vreodată. 

Noul regulament, propus de Comisia Europeană în luna decembrie 2016, ca parte a Planului său 

de acțiune împotriva finanțării terorismului, înlocuiește două acte legislative și introduce măsuri de 

aplicare mai largă de recunoaștere, astfel încât statele membre să poată efectua confiscări: chiar dacă 

activele nu sunt veniturile directe ale infracțiunii;  chiar dacă activele aparțin unui terț; chiar dacă nu 

există condamnare definitivă, de exemplu dacă suspectul a fugit. Comisia pentru libertăți civile, justiție și 

afaceri interne (LIBE) a adoptat, pe data de 11 ianuarie a.c., raportul privind recunoașterea reciprocă a 

ordinelor de înghețare și de confiscare2. Propunerea de regulament va veni în întâmpinare pentru  

confiscarea mai multor câștiguri ilegale ale teroriștilor și ale altor tipuri de infractori. Textul convenit 

introduce termene limită mai stricte, un certificat standard pentru a accelera procedura și lărgește 

domeniul de aplicare al tipului de active care pot fi confiscate. Un stat membru va putea solicita mai rapid și mai ușor înghețarea sau confiscarea 

                                                 
2
 Proiect de raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind recunoașterea reciprocă a ordinelor de înghețare și de confiscare - 

COM(2016)0819 -2016/0412(COD), raportor Nathalie Griesbeck   

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/28208/NATHALIE_GRIESBECK_home.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4401_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4401_en.htm
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201801/LIBE/LIBE(2018)0111_1/sitt-7665951
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201801/LIBE/LIBE(2018)0111_1/sitt-7665951
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proprietății unui infractor dintr-un alt stat membru. De asemenea, propunerea acordă 

prioritate despăgubirii victimelor. În cazurile în care este vorba despre confiscări în 

valoare de peste 10.000 euro, banii care rămân după compensare vor fi împărțiți între 

statul membru emitent și cel de executare cu 70% și, respectiv, 30% - au fost de 

părere deputații europeni. 

Totodată, deputaţii au propus ca statele membre care primesc un ordin de 

înghețare sau confiscare să fie obligate să îl execute în termen de 20 de zile, spre 

deosebire de 60 de zile cât a propus Comisia Europeană, în aşa fel încât infractorii să 

nu aibă timp să-și mute activele. Excepţia de amânare a termenului intervine atunci 

când confiscarea respectivă ar afecta o anchetă penală în curs. 

 

Registrul de transparenţă  -  

Poziţia Parlamentului European – o mai mare 

deschidere 

Parlamentul European, Comisia Europeană și Consiliul au convenit să demareze, 

la începutul anului 2018, discuțiile privind stabilirea unor norme comune care să 

amelioreze transparența activității grupurilor de interese la nivelul UE.  

 Începând cu 2011, Parlamentul European și Comisia Europeană au gestionat în 

comun un registru public numit registrul de transparență. Aceasta a înlocuit registrele 

separate anterioare, cel al Parlamentului European datând din 1995. Consiliul este 

observator în sistemul actual începând din 2014. Este de așteptat ca noul acord care 

urmează să fie negociat între cele trei instituții ale UE să ducă la participarea deplină şi 

a Consiliului.  

Scopul registrului de transparență este acela de a se asigura că cei care 

încearcă să interacționeze cu instituțiile UE își declară interesul în mod public și oferă 

informații despre ei înșiși. Înregistrarea este voluntară dar poate fi necesară pentru 

anumite tipuri de acces. De exemplu, dacă doriți să vorbiți la o audiere publică 

organizată de o comisie a Parlamentului European  trebuie să vă înregistrați.  

http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20171212IPR90102/transparency-register-second-political-meeting-opens-way-for-negotiations
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?locale=ro#ro
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După cum arată cifrele din graficul alăturat, numărul organizațiilor înregistrate a 

crescut constant în decursul anilor. Există acum peste 11.000 de organizații cu peste 

80.000 de angajați, inclusiv organizații neguvernamentale, asociații de afaceri, companii, 

sindicate și firme de consultanță. Organizațiile variază substanțial, în funcție de mărime 

și subiecte de interes. Aproape o 1/5 din numărul organizațiilor își au sediul central în 

Belgia. Țările UE au abordări diferite în ceea ce privește reglementarea activităților de 

lobby. Numai 7 țări (Franța, Irlanda, Lituania, Austria, Polonia, Slovenia și Marea Britanie) 

au adoptat legislația cu privire la această problemă.  

Mandatul Parlamentului European pentru viitoarele negocieri cu Comisia 

Europeană și Consiliul, care a fost adoptat de președinte și de liderii grupurilor politice, 

urmărește să consolideze și să îmbunătățească responsabilitatea instituțiilor UE și să 

asigure un proces decizional transparent și deschis la nivelul UE. „(…) Politica de 

deschidere a Parlamentului este abordarea pe care dorim să o adoptăm în cadrul 

viitoarelor negocieri”, a declarat în iunie 2017 Sylvie Guillaume, una dintre cele două 

negociatoare ale Parlamentului. „(…) Parlamentul European a fost întotdeauna lider în 

dezbaterea privind transparența. Acum este momentul ca toate instituțiile UE să 

demonstreze unitate în abordarea lor”, a adăugat Danuta Hübner, cealaltă negociatoare 

principală. 

 

 

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/595830/EPRS_ATA%282016%29595830_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/595830/EPRS_ATA%282016%29595830_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20170622RES78125/20170622RES78125.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/96952/SYLVIE_GUILLAUME_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96779/DANUTA+MARIA_HUBNER_home.html
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20180109PHT91359/20180109PHT91359-cl.jpg
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PREŞEDINŢIA BULGARĂ A  

CONSILIULUI  

UNIUNII EUROPENE 

 

Priorităţile Preşedinţiei bulgare a Consiliului Uniunii Europene 

Uniunea Europeană are la bază valori precum pacea, stabilitatea, prosperitatea Uniunii și a cetățenilor săi. Europa se confruntă cu serioase 

provocări geopolitice, economice și sociale: viziunea despre viitorul Europei, migrația și securitatea, negocierile privind Brexitul, schimbările 

climatice, dezvoltarea economică și socială și agenda digitală.  

Bulgaria a preluat președinția rotativă a Consiliului UE la 1 ianuarie 2018, într-un moment în care unitatea și solidaritatea statelor membre 

sunt de o importanță esențială pentru viitorul UE. 

 Motto-ul președinției bulgare ”Puterea stă în unire”  evidențiază angajamentul față de nevoile de securitate, 

stabilitate și solidaritate ale Europei și ale cetățenilor săi cu scopul de a crea o   ”Europă digitală unită” prin intermediul 

consensului, a competitivității și a coeziunii.  

Logo-ul Președinției bulgare a Consiliului UE reunește trei simboluri reprezentative pentru identitatea bulgară: 

alfabetul chirilic, broderia tradițională și tricolorul național. De asemenea, reflectă ideea că Bulgaria este parte integrantă a 

Europei fiind în acelaşi timp unică printre celelalte țări din UE3.  

                                                 
3
 Bulgaria a fost printre țările fondatoare ale OSCE, în 1975. A aderat la NATO la 29 martie 2004, a semnat tratatul de aderare la Uniunea Europeană la 25 aprilie 2005, și a 

devenit membru al Uniunii la 1 ianuarie 2007. Raportat la produsul intern brut Bulgaria se situează pe locul 21  în UE. Moneda națională, leva, este legată de euro printr-un 

regim de consiliu monetar. Limba bulgară este o limbă indo-europeană, care aparține de ramura sudică a limbilor slave, împreună cu macedoneana, sârbo-croata și slovena. 

Limba bulgara folosește alfabetul chirilic care a devenit de la 1 ianuarie 2007 al treilea alfabet oficial din UE, după alfabetul grec și latin. 
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Bulgaria are în atenţie următoarele teme: 

 

1. Viitorul Europei și al tinerilor - creșterea economică și coeziunea 

socială 

Previziunile economice indică o accelerare a economiei 

europene, care duce la  

crearea de noi locuri 

de muncă precum și la 

creșterea investițiilor.  

Cu toate acestea, 

există vulnerabilități 

care se reflectă în  

gradul mare de 

îndatorare și în  

creșterea insuficientă a  

salariilor. Politica de 

coeziune socială  va aduce un plus de valoare cetățenilor europeni 

fiind un instrument de lucru confirmat, care reduce  diferențele 

sociale garantând succesul modelului european. În acest sens 

președinția bulgară va organiza o dezbatere cu privire la viitorul 

politicii de coeziune, în vederea păstrării rolului prioritar în cadrul 

bugetului UE de după anul 2020, în calitate de instrument principal 

pentru  realizarea investițiilor pe termen lung. 

Președinția bulgară îşi propune să organizeze o conferinţă 

referitoare la cadrul financiar multianual, în scopul de a identifica un 

echilibru între noile resurse  și cele deja existente și între 

instrumentele financiare și finanțarea nerambursabilă. 

 

 

2. Balcanii de vest – orientarea europeană și conectivitatea 

Balcanilor de Vest.  

Președinția bulgară va susține  politica de extindere a UE în 

Balcanii de Vest 

apreciind că 

extinderea este cel 

mai eficient 

instrument de 

garantare a păcii, a 

stabilității și 

prosperității în zonă. 

De asemenea, se  va 

urmări realizarea conectivității în interiorul Balcanilor de Vest și cu UE. 

Se urmăreşte întocmirea unui plan de acțiune concret, cu fiecare 

dintre țări, în următoarele domenii: transporturi, comunicații, energie, 

educație și digital.  

 

3. Securitatea și stabilitatea 

Referitor la politicile de securitate și  de migrație Președinția 

bulgară va depune eforturi pentru a găsi soluții durabile și echitabile. 

Prioritar va fi cadrul normativ pentru acordarea de  azil - pentru 

politici eficiente de returnare și readmisie, pentru o abordare 

echilibrată între măsurile pe termen lung și scurt privind cauzele 

migrației. Politica de securitate va fi susţinută prin intensificarea 

măsurilor de control la frontiere, prin intensificarea schimbului de 

informații și prevenire. 
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4. Economia digitală 

Rolul Europei într-o lume aflată în schimbare este direct legat 

de competitivitatea economiei europene. Piața unică digitală, accesul 

la inovare, legătura dintre educație și cerințele viitoarei de pe piaţa 

muncii stau la baza dezvoltării tehnologice. De asemenea,  

comunicarea electronică, furnizarea serviciilor transfrontaliere în 

special către IMM-uri, protecţia drepturilor de autor, 

confidențialitatea comunicațiilor electronice și securitatea cibernetică 

vor fi teme agenda președinției. Crearea unei legături între educarea 

tinerilor și dobândirea  ”competențelor pentru viitor ”  vor asigura 

competitivitatea, flexibilitatea și  succesul  Europei. Totodată, 

președinția a anunțat că se va concentra pe educația preșcolară și pe 

modernizarea sistemelor și a programelor de învățământ.  
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SUBIECTE DE ACTUALITATE 

 

 

 

 

Un nou centru multimedia din 4 ianuarie  

Parlamentul European lansează Centrul Multimedia - o singură platformă multimedia.europarl.europa.eu pentru materiale audiovizuale. 

Centrul multimedia va înlocui actualul site web al audiovizualului. Noua platformă va oferi înregistrări de știri video, sonerii audio, reluări video și 

audio și imagini, va fi gata să difuzeze videoclipuri. Un motor de căutare de ultimă generație, pachetele tematice și programele zilnice ale 

Parlamentului vor ajuta la identificarea cu ușurință a materialelor căutate. Noul design receptiv 

va îmbunătăți confortul vizionării, adaptându-se automat la dispozitivul utilizat. Centrul 

multimedia va permite foarte ușor vizionarea, descărcarea și partajarea materialelor. Se va 

putea descărca orice fără a fi nevoie de înregistrare pe site.  Cu toate acestea, înregistrarea 

poate oferi acces liber la o serie de funcții importante adăugate, cum ar fi personalizarea 

profilul pentru a afișa preferințele (videoclipuri, audio, imagini); crearea unui  coș cu mai multe 

fișiere media și descărcarea lor în același timp; primirea de buletine de știri; o mai bună 

gestionare și asistență pentru transferurile de fișiere, pentru profesioniștii din domeniu. 

Rețineți că, dacă sunteți utilizator înregistrat al site-ului web al audiovizualului, contul dvs. nu 

va fi transferat automat în noul Centru multimedia, din motive de protecție a datelor. 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
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ACTUALITATEA ÎN PRESA 

EUROPEANĂ 

                                                                             Săptămâna 4 - 14 ianuarie 2018 

 

 
 
 

 Șase state membre solicită o alternativă la glifosat (EN) 

Ele solicită Comisiei Europene efectuarea unui studiu pentru a găsi o 

alternativă la substanța controversată, bănuită a fi cancerigenă. 

Glifosatul, cel mai utilizat pesticid din lume, a fost reaprobat în 

noiembrie 2017, pentru cinci ani, cu votul majorității calificate a 

statelor membre.  

 

 Știrile false: ce fac statele pentru a le eradica? (EN) 

Legea germană privind moderarea conținutului a intrat în vigoare iar 

Franța pregătește un proiect de lege împotriva știrilor false. Regatul 

Unit și Italia au și ele în vedere înăsprirea prevederilor legale. Comisia 

Europeana a lansat o consultare publică până la jumătatea lunii 

februarie 2018. 

 

 Noile capitale europene ale culturii în 2018 (RO) (EN) 

Orașul olandez Leeuwarden și capitala Maltei, Valletta, vor deține pe 

parcursul anului 2018 titlul de Capitală Culturală Europeană. 

  

 Un posibil calendar pentru viitoarea extindere a UE (RO) (EN) 

 UE se pregătește să fixeze anul 2025 ca termen pentru noul val de 

extindere, însa disputele din zona Balcanilor ar putea să reprezinte o 

frână. UE va găzdui un summit privind Balcanii de Vest în mai 2018, la 

Sofia. 

 

 Normele UE privind prevenirea evaziunii fiscale și spălarea 

banilor au intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2018 (RO) (EN) 

 Normele obligă statele membre să acorde autorităților fiscale accesul 

la datele colectate în temeiul legislației împotriva spălării banilor. 

 

 Șomajul în zona euro, la cel mai scăzut nivel din UE din ultimii 9 

ani (RO) (EN) 

 Conform Eurostat, rata șomajului a fost ajustată sezonier pentru zona 

euro la 8,7% în noiembrie 2017, în scădere de la 8,8% în octombrie 

2017 și de la 9,8% în noiembrie 2016, fiind cea mai scăzută rată a 

șomajului înregistrată începând cu 2009. 

 

 Comisia Europeana dezminte tăierea fondurilor europene pentru 

Polonia ca urmare a refuzului acesteia de a primi refugiați (RO) 

(EN) 

 Jean-Claude Juncker a declarat că nu ia în considerare o posibilă 

http://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/six-member-states-call-for-glyphosate-alternatives-exit-plan/
http://www.euractiv.com/section/digital/news/macron-targets-russian-fake-news-ahead-of-commission-initiative/
http://www.caleaeuropeana.ro/leeuwarden-si-valletta-capitale-europene-ale-culturii-in-2018-cum-se-vor-promova-cele-doua-orase/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5309_en.htm
http://www.caleaeuropeana.ro/euobserver-comisia-europeana-si-a-fixat-calendarul-privind-viitoarea-extindere-a-ue-in-ce-an-ar-putea-adera-statele-din-balcanii-de-vest/
https://euobserver.com/enlargement/140478
http://www.caleaeuropeana.ro/normele-ue-privind-prevenirea-evaziunii-fiscale-si-spalarea-banilor-au-intrat-in-vigoare-de-la-1-ianuarie-2018/
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-5441_en.htm
http://www.caleaeuropeana.ro/eurostat-somajul-la-cel-mai-scazut-nivel-din-ue-din-ultimii-9-ani/
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8571046/3-09012018-AP-EN.pdf/0d35bf38-0dcc-4f3c-b3e8-5dbcdbe6908e
http://www.caleaeuropeana.ro/presedintele-comisiei-europene-dezminte-taierea-fondurilor-europene-pentru-polonia-ca-urmare-a-refuzului-acesteia-de-a-primiri-refugiati/
https://www.neweurope.eu/article/eu-chief-says-no-funding-cuts-poland/
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scădere a fondurilor europene alocate Poloniei, ca urmare a refuzului 

sistematic a acesteia de a primi refugiați relocați din alte state 

membre. 

 

 Statele sudice ale UE unite împotriva populismului și migrației 

(EN) 

 Liderii Ciprului, Franței, Greciei, Italiei, Maltei, Portugaliei și Spaniei au 

declarat în cadrul unui summit desfășurat la Roma, că cetățenii UE ar 

trebui să aibă mai mult de spus asupra politicii UE de combatere a 

populismului si migrației.  

 

 Bugetul european: estul refuză să plătească “oalele sparte” ale 

Brexit (FR) 

 Polonia, Ungaria, Slovacia și Republica Cehă pledează pentru o 

majorare a contribuțiilor naționale care sa compenseze ieșirea 

Regatului Unit din UE, pentru a evita reducerile excesive ale politicilor 

existente. 

 

 Un mini-summit al țărilor mediteraneene pe tema migrației (FR) 

 Liderii a șapte țări din sudul Europei s-au întâlnit miercuri, 10 ianuarie, 

la Roma, pentru a discuta problema fluxurilor migratorii, solicitând o 

mai mare solidaritate europeană în această chestiune.  

 

 De ce sunt bune președințiile Consiliului UE (EN) 

 Noii membri au șansa de a se afla timp de șase luni la cârma UE, 

impactul fiind extrem de benefic. Cetățenii tarilor lor devin mult mai 

conștienți despre funcționarea UE, iar din punct de vedere psihologic, 

abia după o președinție un stat nou intrat devine cu-adevărat un nou 

membru.  

 

 

 Germania: încep negocierile pentru formarea guvernului (RO) 

 Social-democraţii lui Martin Schulz şi creştin-democraţii cancelarului 

Angela Merkel au ajuns la un acord privind începerea negocierilor 

oficiali în vederea formării unei mari coaliţii guvernamentale. 

 

 Balcanii de Vest, între UE şi interesele Rusiei, Chinei şi Turciei. Ce 

poate face Bulgaria? (RO) 

 Aderarea statelor din Balcani la Uniunea Europeană revine în 

actualitate odată cu preluarea de către Bulgaria, pentru şase luni, a 

Preşedinţiei Consiliului UE. Sofia avertizează asupra riscului ca ţările 

din Balcanii de Vest "să se uite în altă parte”, dacă blocul comunitar 

ezită să avanseze în privinţa aderării lor. 

 

 Comisia Europeană a numit 39 de experți specializați în 

combaterea fenomenului ”fake news” (RO) 

 Grupul la nivel înalt este constituit pentru a contribui la dezvoltarea 

unei strategii la nivelul Uniunii Europene în vederea combaterii 

fenomenului ştirilor false (”fake news”) şi a dezinformării în mediul 

online. 

 

 Comisia Europeană invită toți cetățenii europeni să își spună 

părerea cu privire la bugetul UE post-2020 (RO) (EN) 

 Până pe 8 martie, cetățenii își pot exprima online opiniile asupra 

modului în care este cheltuit bugetul UE și pot oferi feedback cu 

privire simplificarea finanțării și mai buna funcționare a actualelor 

politici și programe ale UE. 

 

 

 

 

 

https://euobserver.com/political/140502
https://www.contexte.com/article/pouvoirs/info-contexte-budget-europeen-lest-ne-veut-pas-payer-les-pots-casses-du-brexit_81111.html?utm_medium=email&utm_source=transactional&utm_campaign=newsletter_pouvoirs
https://www.touteleurope.eu/revue-de-presse/un-mini-sommet-des-pays-mediterraneens-pour-faire-face-au-defi-migratoire.html
https://www.euractiv.com/section/politics/news/trans-europe-express-presidencies-are-good-actually/
http://www.euractiv.ro/extern/germania-cdu-si-spd-vor-incepe-negocierile-pentru-formarea-guvernului-surse-9778
http://www.euractiv.ro/extern/balcanii-intre-ue-si-rusia.-ce-poate-face-bulgaria-9753
http://www.caleaeuropeana.ro/comisia-europeana-a-numit-39-de-experti-specializati-in-combaterea-fenomenului1/
http://www.caleaeuropeana.ro/comisia-europeana-invita-toti-cetatenii-europeni-sa-isi-spuna-parerea-cu-privire-la-bugetul-ue-post-2020/
https://ec.europa.eu/romania/news/20181001_consultari_publice_buget_ue_post_2020_ro
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 Comisia Europeană cere UE-27 să contribuie cu 16 miliarde de 

euro mai mult la bugetul UE, pentru a acoperi costurile Brexit 

(RO) (EN) 

 Brexit-ul va produce ”o gaură” de 12-13 miliarde de euro în bugetul 

Uniunii. Jumătate din sumă trebuie realizată prin economisire, iar 

cealaltă jumătate trebuie să fie reintrodusă ca finanțare suplimentară 

din partea UE-27. Comisarul Günther Oettinger propune o „taxă pe 

plastic”. 

 

 Numărul migranților ajunși în UE este de două ori mai mic în 

2017 decât în 2016 (RO) (EN) 

 Dacă în 2017 cifra cuantificată de Organizația Mondială pentru 

Migrație era de 171.635 de persoane, aceasta era de 363.504 în 2016. 

Majoritatea acestora pentru a fugi din calea războiului din Siria și din 

calea amenințării grupării teroriste Stat Islamic.  

 

 România, implicată în primul proiect de cercetare în domeniul 

apărării europene finanțat de Uniunea Europeană (RO)  

 Proiectul PYTHIA urmărește identificarea tendințelor importante din 

domeniu cu evoluție rapidă al tehnologiilor militare inovatoare. 

Consorțiul de proiect, va implica parteneri din șase țări și va beneficia 

de o finanțare nerambursabilă în valoare de un milion de euro, 

acordul de finanțare al primului proiect fiind semnat în data de 21 

decembrie 2018. 

 

 Unitatea în interiorul UE privind Brexit este o consecință a 

alegerii lui Donald Trump în funcția de președinte al SUA (RO) 

(EN) 

 Negociatorul-șef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, a afirmat că 

unitate europeană privind Brexit vine într-un ”context extrem de 

sensibil”. 

 

 Miniștrii Apărării și de Externe polonezi, înlocuiți înaintea 

întâlnirii între Jean-Claude Juncker și premierul polonez (RO) 

 Acest lucru survine în contextul în care Varșovia urmărește să își 

îmbunătățească relațiile cu Bruxelles-ul după ce Comisia Europeană a 

anunțat în decembrie că a decis activarea art.7 al Tratatului de 

funcționare al UE (TFUE) împotriva statului polonez, procedură care s-

ar putea solda cu pierderea dreptului de vot al țării vizate în Consiliul 

Uniunii Europene. 

 

 Bulgaria îi promite Turciei îmbunătățirea relațiilor cu UE: Anul 

2018 va aduce un impuls pentru cooperare (RO) (EN) 

 Boiko Borisov, premierul Bulgariei, stat care deține în prima jumătate 

a anului 2018 președinția rotativă a Consiliului UE, promite să ajute la 

îmbunătățirea legăturilor dintre Turcia și UE, dat fiind faptul că 

“Turcia este cel mai mare vecin al UE și are cea mai mare armată din 

regiune”. 

 

 Comisia Europeană dorește accelerarea procesului de eliminare a 

conținutului ilegal din mediul online (RO) (EN) 

 Cinci comisari europeni s-au întâlnit cu reprezentanții platformelor 

online în dorința de a intensifica lupta privind eliminarea conținutului 

ilegal din mediul online, precum mesaje care instigă la ură, violență 

sau terorism. 

 

 Brexit: Peste 2.300 de cadre universitare europene au părăsit 

universitățile din Marea Britanie în ultimul an (EN) (RO) 

 Numărul cadrelor universitare europene care au părăsit universitățile 

britanice a crescut cu 19% în ultimul an în comparație cu perioada 

dinaintea referendumului, subliniind incertitudinea creată în legătură 

cu drepturilor cetățenilor post-Brexit. 

http://www.caleaeuropeana.ro/comisia-europeana-cere-ue-27-sa-contribuie-cu-16-miliarde-de-euro-mai-mult-la-bugetul-ue-pentru-a-acoperi-costurile-brexit-comisarul-gunther-oettinger-propune-o-taxa-pe-plastic/
https://www.neweurope.eu/article/oettinger-wants-least-e-16-billion-per-year-eu-budget-announces-plans-plastics-tax/
http://www.caleaeuropeana.ro/iom-numarul-migrantilor-ajunsi-in-ue-de-doua-ori-mai-mic-in-2017-decat-in-2016/
https://www.neweurope.eu/article/half-many-migrants-landed-europe-2017-2016-iom/
http://www.caleaeuropeana.ro/romania-implicata-in-primul-proiect-de-cercetare-in-domeniul-apararii-europene-finantat-de-uniunea-europeana/
https://ec.europa.eu/romania/news/20172112_finantare_proiect_pythia_cercetare_aparare_romania_ro
http://www.caleaeuropeana.ro/michel-barnier-unitatea-in-interiorul-ue-privind-brexit-nu-a-cazut-din-cer-ci-este-o-consecinta-a-alegerii-lui-donald-trump-in-functia-de-presedinte-al-sua/
https://www.politico.eu/article/michel-barnier-were-united-on-brexit-because-of-trump/
http://www.caleaeuropeana.ro/polonia-ministrii-apararii-si-de-externe-inlocuiti-inaintea-intalnirii-intre-jean-claude-juncker-si-premierul-polonez/
http://www.caleaeuropeana.ro/bulgaria-ii-promite-turciei-imbunatatirea-relatiilor-cu-ue-anul-2018-va-aduce-un-impuls-pentru-cooperare/
https://www.neweurope.eu/article/bulgaria-help-ankara-eu/
http://www.caleaeuropeana.ro/comisia-europeana-doreste-accelerarea-procesului-de-eliminare-a-continutului-ilegal-din-mediul-online-cinci-comisari-europeni-se-intalnesc-astazi-cu-reprezentantii-platformelor-social-media/
https://euobserver.com/tickers/140465
https://www.politico.eu/article/more-eu-academics-leave-uk-universities-amid-brexit-worries/
https://www.politico.eu/article/more-eu-academics-leave-uk-universities-amid-brexit-worries/
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 Grupul de state împotriva corupției (GRECO), din cadrul 

Consiliului Europei critică guvernul Spaniei pentru ”pasivitate” în 

lupta anti-corupție (EN) (RO) 

 Grupul de state împotriva corupției, organismul de monitorizare al 

luptei anti-corupție din cadrul Consiliului Europei, a lansat mai multe 

critici față de guvernul Spaniei și ”pasivitatea” sa împotriva corupției. 

 

 Noul plan al Poloniei și Ungariei: înființarea băncii de dezvoltare 

de la Vișegrad  (EN) (RO) 

 Polonia poartă discuţii cu Ungaria pentru înfiinţarea unei bănci 

regionale de dezvoltare destinată stimulării investiţiilor în 

infrastructura din Europa Centrală şi intenţionează să implice şi 

Slovacia şi Cehia în acest proiect. 

 

 O rezoluție comună a Franței și Germaniei pentru realizarea unui 

spaţiu economic franco-german cu reguli armonizate (FR) 

 Camerele inferioare ale Franței și Germaniei urmează să aprobe, la 22 

ianuarie 2018, cu ocazia celebrării a 55 de ani de semnare a Tratatului 

de la Elysée, o rezoluție comună care va defini perspectivele pentru 

un nou tratat între Paris și Berlin și va consolida cooperarea între 

forurile legislative ale celor două state, inclusiv transpunerea comună 

de directive europene. 

 

 Tehersa May reafirma că nu va mai exista un al doilea 

referendum (FR) 

 Declarația intervine după ce deputatul britanic Nigel Farage, un 

susținător puternic al Brexit, s-a oferit să organizeze un al doilea 

referendum cu privire la părăsirea UE, pentru a-și liniști adversarii. 

 

 

 Emanuel Macron pledează pentru o alianță Franța-Europa-China 

(FR) 

 Aflat în vizita de lucru în China, Emmanuel Macron a cerut crearea 

unei ample alianțe între Franța, Europa și China, în special în ceea ce 

privește climatul și proiectul Beijing "Noul drum al mătăsii". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.caleaeuropeana.ro/grupul-de-state-impotriva-coruptiei-din-cadrul-consiliului-europei-critica-guvernul-spaniei-pentru-pasivitate-in-lupta-anti-coruptie/
https://www.euroweeklynews.com/3.0.15/news/on-euro-weekly-news/spain-news-in-english/147051-council-of-europe-report-criticises-spain-for-lack-of-action-on-corruption#.WlB6qb7MX5E.facebook
https://euobserver.com/tickers/140448
http://www.caleaeuropeana.ro/noul-plan-al-poloniei-si-ungariei-infiintarea-bancii-de-dezvoltare-de-la-visegrad/
https://www.euractiv.fr/section/politique/news/le-renforcement-de-laxe-franco-allemand-avance-tambour-battant/
http://www.euractiv.fr/section/royaume-uni-en-europe/news/may-reaffirme-quil-ny-aura-pas-de-deuxieme-referendum/
http://www.euractiv.fr/section/climat/news/macron-plaide-pour-une-alliance-france-europe-chine/
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