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COMISIA EUROPEANĂ 

Uniunea energetică  

A fost aprobată demararea unui număr de 17 proiecte-cheie de infrastructuri energetice europene cu o investiție totală de 873 

de milioane euro. 

Tranziția Europei către o economie modernă, nepoluantă este obiectivul uniunii energetice, o prioritate a Comisiei Juncker. Aceasta devine în prezent 
noua realitate de pe teren, un element important fiind adaptarea infrastructurii europene la necesarul energetic din viitor. Liniile electrice și conductele de gaz 
interconectate în mod corespunzător reprezintă componenta de bază a unei piețe europene integrate a energiei, care se bazează, la rândul său, pe principiul 
solidarității. Astfel, sprijinirea acestor 17 proiecte de energie electrică și gaze selectate semnalează dorința Europei de a moderniza și de a transforma sistemul 
energetic într-un sistem mai competitiv, ceea ce, în cele din urmă, va avea ca rezultat furnizarea unei energii mai ieftine și mai sigure pentru toți consumatorii 
europeni. 

Finanțarea UE pentru proiectele selectate este asigurată prin Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE), programul european de sprijin financiar 
pentru infrastructura transeuropeană. 

Dintre cele 17 proiecte selectate pentru finanțare: 

 8 sunt în sectorul energiei electrice (sprijin din partea UE în valoare de 680 de milioane EUR) și 9 în sectorul gazelor naturale (sprijin din partea UE 
în valoare de 193 de milioane EUR); 

 4 se referă la lucrări de construcții (sprijin din partea UE în valoare de 723 de milioane EUR) și 13 la studii (sprijin din partea UE în valoare de 150 
de milioane EUR). 

Un grant de 27 de milioane EUR va fi alocat pentru a sprijini construirea unei noi linii electrice interne de 400 kV între Cernavodă și Stâlpu (RO), care va 
contribui la creșterea capacității de interconexiune dintre România și Bulgaria și la integrarea energiei eoliene de pe litoralul Mării Negre. 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/energy-union-and-climate_ro
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/list_of_actions_selected_for_receiving_financial_assistance_under_the_2017_cef_energy_call_for_proposals.pdf
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy
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Investiții în Africa 

Fundația Bill și Melinda Gates a anunțat că dorește să contribuie la Planul de investiții externe al UE. 

Fundația Gates va contribui, prin intermediul cadrului UE de îmbunătățire a investițiilor durabile în Africa, la proiecte de investiții în sectorul sănătății în 
Africa; fundația va sprijini aceste proiecte cu fonduri în valoare de 50 de milioane USD (40,9 milioane EUR) și cu asistență tehnică în valoare de alte 12,5 milioane 
USD (10,2 milioane EUR). Aceste resurse au menirea de a încuraja investiții private suplimentare, contribuind astfel la îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare 
durabilă. Comisia Europeană salută această contribuție solidă la eforturile sale de promovare a dezvoltării durabile în Africa și va contribui, la rândul său, cu o 
sumă echivalentă de 50 milioane EUR. 

Acest nou parteneriat pentru sănătate vine în continuarea unei prime inițiative comune cu UE, anunțate la 12 decembrie 2017, cu ocazia reuniunii la 
nivel înalt „One Planet” de la Paris, menită să susțină dezvoltarea de instrumente și tehnici în beneficiul micilor agricultori din țările în curs de dezvoltare.  Prin 
această inițiativă, Comisia va pune la dispoziție 270 de milioane EUR, iar Fundația Bill și Melinda Gates – 300 de milioane USD (244,7 milioane EUR) pentru a 
finanța studii de cercetare în domeniul agriculturii care vor permite fermierilor săraci din lume să beneficieze de ajutor pentru a se adapta la condițiile tot mai 
grele pentru agricultură provocate de schimbările climatice. Franța, Germania, Italia, Spania și alte state membre ale UE vor participa, de asemenea, la acest 
program. 

Pachetul de măsuri în constatarea neîndeplinirii obligațiilor 

Prin pachetul său lunar de decizii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, 
Comisia Europeană urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au 
îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează 
diverse sectoare și domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea 
corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor. 

Principalele decizii adoptate de Comisie sunt prezentate mai jos, 
grupate pe domenii de politică. Totodată, Comisia închide 86 de cazuri în 
care diferendele cu statele membre respective au fost soluționate fără a fi 
necesară continuarea procedurii de către Comisie. 

1. Agricultură și dezvoltare rurală 

Scrisori de punere în întârziere: 

 Comisia solicită Bulgariei să abroge cadrul național privind 
indicațiile geografice; 

 Comisia solicită Danemarcei să asigure aplicarea protecției 
denumirii de origine protejate „Feta”.  

2. Piața unică digitală 

Sesizări ale Curții de Justiție a Uniunii Europene și închideri de caz: 

 Directiva privind reducerea costurilor aferente tehnologiilor în 
bandă largă: Comisia trimite Bulgaria și Țările de Jos în fața 
Curții și închide două cazuri referitoare la Austria și 
Luxemburg; 

 Gestionarea colectivă a drepturilor: Comisia trimite Polonia în 
fața Curții de Justiție și închide opt cazuri referitoare la  Belgia, 
Croația, Cipru, Republica Cehă, Franța, Grecia, 
Letonia și Portugalia. 

3. Energie 

Comisia trimite ROMÂNIA în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene 
pentru că nu a respectat în întregime Directiva privind stocurile petroliere 

Comisia Europeană a decis să trimită România în fața Curții de 
Justiție a UE pentru că nu a implementat și nu a aplicat corect Directiva 
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privind stocurile petroliere1. Conform acesteia, statele membre au obligația 
de a asigura menținerea și disponibilitatea unui nivel minim de rezerve de 
țiței și/sau de produse petroliere pentru a garanta siguranța aprovizionării 
cu resurse petroliere a Uniunii Europene. La 20 noiembrie 2015, Comisia a 
reamintit României obligațiile care îi revin în temeiul Directivei printre 
care și obligația de a dispune de proceduri de urgență și de un plan de 
urgență în cazul apariției unei disfuncționalități majore în aprovizionare, 
precum și obligația de a asigura un cadru clar și eficace pentru ca operatorii 
să își poată delega obligațiile de stocare. Întrucât România nu a abordat 
aceste aspecte, Comisia i-a adresat un aviz motivat în data de 18 noiembrie 
2016. Comisia a decis acum să trimită România în fața Curții de Justiție a UE.  

 

 Avize motivate: 

 Comisia solicită Bulgariei să respecte în întregime directivele 
din Al treilea pachet privind energia; 

 Comisia solicită Sloveniei să respecte integral Directiva privind 
performanța energetică a clădirilor.  

4. Mediu 

Trimiteri în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene: 

                                                 
1 Directiva 2009/119/UE a Consiliului 

 Evaluarea impactului asupra mediului: Comisia trimite din nou 
Irlanda în fața Curții de Justiție a UE și propune amenzi; 

 Comisia trimite Portugalia în fața Curții pentru neîndeplinirea 
obligației de a proteja în mod adecvat speciile și habitatele 
naturale. 

Avize motivate: 

 Impactul asupra mediului: Comisia solicită Belgiei și Greciei să 
transpună integral noile norme ale UE în legislația națională; 

 Comisia îndeamnă Irlanda să respecte normele UE în domeniul 
apei; 

 Comisia solicită Spaniei să respecte normele UE privind 
deșeurile extractive și apa; 

 Comisia îndeamnă Suedia să își modifice legislația privind apa; 

 Comisia îndeamnă Italia să adopte hărți acustice și planuri de 
acțiune privind zgomotul ambiental; 

Scrisori de punere în întârziere: 

 Biodiversitate: UE îndeamnă 9 state membre (Austria, Belgia, 
Croația, Cipru, Republica Cehă, Grecia, Irlanda, 
Italia și Letonia) să pună în aplicare normele UE privind 
utilizarea resurselor genetice; 

 Comisia solicită Poloniei să respecte legislația UE privind 
tratarea apelor urbane reziduale; 

 Impactul asupra mediului: Comisia îndeamnă insistent Polonia 
să respecte integral normele UE. 

 

 

 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/afeur/2016/szs_2085.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/afeur/2016/szs_2085.pdf


 

6 

5. Stabilitate financiară, servicii financiare și uniunea piețelor de 
capital 

Avize motivate: 

Servicii financiare: Comisia solicită statelor membre să aplice normele 
UE privind piețele financiare. 

Comisia Europeană a solicitat ca Bulgaria, Croația, Grecia, Letonia, 
Lituania, Luxemburg, Polonia, România, Slovenia, Spania și Suedia să pună 
integral în aplicare în cadrele lor naționale Directiva revizuită privind piețele 
instrumentelor financiare (Directiva 2014/65/UE, MiFID II). Această 
directivă, împreună cu Regulamentul (UE) nr. 600/2014, MiFIR, au fost 
adoptate în urma crizei financiare cu scopul de a contribui la realizarea unor 
piețe financiare mai transparente, mai competitive și mai integrate în UE, 
pentru a asigura existența unui volum mai mic de tranzacții în afara piețelor 
reglementate și o mai mare protecție a investitorilor și a consumatorilor și, 
în cele din urma, pentru a spori stabilitatea financiară. Directiva 
armonizează regimul de reglementare din UE în ceea ce privește cerințele 
organizatorice aplicabile firmelor de investiții, piețele reglementate, piețele 
întreprinderilor mici și mijlocii și serviciile de raportare a datelor. De 
asemenea, ea stabilește norme armonizate privind regulile de conduită în 
afaceri pentru serviciile de investiții, inclusiv în cazul stimulentelor, al 
cerințelor de dezvăluire a informațiilor și al normelor de guvernanță privind 
produsele. Cu toate că termenul-limită inițial pentru transpunerea directivei 
a fost prelungit cu un an, de la 3 iulie 2016 la 3 iulie 2017, statele membre 
menționate nu au transpus integral sau nu au transpus deloc normele 
respective în legislația lor națională. În acest context, Comisia a solicitat de 
asemenea ca Bulgaria, Croația, Grecia, Letonia, Lituania, Luxemburgul, 
Polonia, Portugalia, România, Slovenia și Spania să pună integral în 
aplicare Directiva delegată (UE) 2017/593 a Comisiei din 7 aprilie 2016 de 
completare a Directivei 2014/65/UE (cunoscută și ca MiFID II) în ceea ce 
privește protejarea instrumentelor financiare și a fondurilor care aparțin 
clienților, obligațiile de guvernanță a produsului și normele aplicabile la 
acordarea sau primirea de onorarii, comisioane sau alte tipuri de beneficii 
pecuniare sau nepecuniare. Dacă măsurile de transpunere integrală a 

acestor directive nu sunt notificate în termen de două luni, Comisia poate 
decide să trimită statele membre respective în fața Curții de Justiție a UE. 

 

Servicii financiare: Comisia solicită Spaniei să aplice normele 
prudențiale ale UE pentru bănci și pentru firmele de investiții; 

Servicii financiare: Comisia solicită Spaniei să asigure aplicarea 
corespunzătoare a normelor UE pentru fondurile de investiții. 

Proceduri de închidere: 

 Asigurări: Comisia închide 4 cazuri (Cipru, Irlanda, Portugalia 
și Letonia), deoarece statele membre au transpus normele 
privind asigurarea și reasigurarea; 

 Servicii financiare: Comisia închide cazul privind Polonia 
deoarece aceasta a transpus normele UE privind 
administratorii fondurilor de investiții alternative. 

6. Piața internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri 

Scrisori de punere în întârziere: 

 Achiziții publice: Comisia solicită Austriei să elimine restricțiile 
pentru operatorii economici în ceea ce privește accesul la o 
procedură de analiză judiciară eficace; 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32014L0065
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0600
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32017L0593
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 Achiziții în domeniul apărării: Comisia deschide proceduri de 
constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva a cinci state 
membre (Danemarca, Italia, Țările de Jos, Italia, Polonia și 
Portugalia). 

7. Justiție, consumatori și egalitatea de gen 

Avize motivate: 

 Justiție penală: Comisia îndeamnă patru state membre 
(Austria, Bulgaria, Luxemburgul și Spania) să transpună 
normele care facilitează schimbul de mijloace de probă în 
cadrul UE; 

 Drepturi procedurale: Comisia solicită Bulgariei să pună în 
aplicare legislația UE privind dreptul de acces la un avocat; 

 Comisia îndeamnă Finlanda să pună corect în aplicare normele 
UE privind practicile comerciale neloiale; 

 Drepturile cetățenilor: Comisia solicită Lituaniei să asigure 
drepturi egale pentru cetățenii UE de a adera la un partid 
politic. 

8. Afaceri maritime și pescuit 

Un aviz motivat 

 Conservarea resurselor biologice marine: Comisia solicită 
Portugaliei să respecte competența exclusivă a UE în temeiul 
politicii comune în domeniul pescuitului. 

9. Mobilitate și transporturi 

Trimiteri în fața Curții de Justiție a Uniunii Europen: 

Transporturi sustenabile: Comisia trimite Malta și ROMÂNIA în fața 
Curții pentru că nu au pus în aplicare normele UE referitoare la instalarea 
infrastructurii pentru combustibili alternativi 

Comisia Europeană a decis să trimită Malta și România în fața Curții 
de Justiție a UE pentru că nu au notificat cadrele lor naționale de politică în 

temeiul Directivei 2014/94/UE privind instalarea infrastructurii pentru 
combustibilii alternativi. Cadrele naționale de politică constituie principalul 
instrument pentru asigurarea creării în mod coordonat a unei infrastructuri 
suficiente pentru combustibilii alternativi, inclusiv a punctelor de reîncărcare 
pentru vehiculele electrice și a punctelor de realimentare pentru gaze 
naturale și hidrogen. Instituirea acestor cadre contribuie, de asemenea, la 
evitarea fragmentării pieței interne, datorită introducerii coordonate a 
combustibililor alternativi. Statele membre trebuiau să notifice Comisiei 
cadrele naționale de politică până la 18 noiembrie 2016. Până în prezent, 
Malta și România nu și-au îndeplinit această obligație, în pofida unei scrisori 
de punere în întârziere și a unui aviz motivat transmise de Comisie la 15 
februarie, respectiv, la 13 iulie 2017. Accelerarea instalării infrastructurii 
pentru combustibili alternativi este esențială pentru a le oferi tuturor 
europenilor o mobilitate ecologică și competitivă, așa cum a anunțat 
Comisia în Pachetul privind mobilitatea curată, adoptat în noiembrie 2017.  

 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32014L0094
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1935_RO.htm
https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2017-11-08-driving-clean-mobility_en
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Avize motivate: 

 Inspecția tehnică auto: Comisia îndeamnă insistent statele 
membre să transpună noile norme în domeniul inspecției 
vehiculelor care duc la sporirea siguranței rutiere 

Comisia a solicitat unui număr de șase state membre să 
transpună Pachetul privind inspecția tehnică auto, adoptat în 2014, al cărui 
scop este de a îmbunătăți inspecția vehiculelor în UE și, prin urmare, 
siguranța rutieră. Acest pachet este format din trei directive ale UE pe care 
statele membre trebuiau să le transpună până la 20 mai 2017. Cu toate 
acestea, până în prezent, Cipru, Republica Cehă, Germania, Irlanda, 
România și Slovacia nu au făcut acest lucru sau au făcut-o numai parțial. În 
primul rând, Republica Cehă, România și Slovacia nu au adoptat, publicat și 
comunicat Comisiei măsurile naționale de transpunere a normelor 
actualizate cu privire la inspecția tehnică periodică a autovehiculelor și a 
remorcilor acestora (Directiva 2014/45/UE). Directiva reglementează 
metodele de încercare, de identificare a defectelor și de evaluare a acestora 
la autoturisme, camioane, autobuze, remorcile grele, motocicletele și 
tractoarele de mare putere și definește elementele care trebuie încercate în 
timpul inspecțiilor tehnice auto. De asemenea, directiva introduce cerințe 
minime privind infrastructura de inspecție, formarea inspectorilor și 
organismele de supraveghere. În al doilea rând, Cipru, Irlanda și Slovacia nu 
au adoptat, publicat și comunicat Comisiei măsurile naționale de 
transpunere a normelor actualizate privind documentele de înmatriculare 
pentru vehicule (Directiva 2014/46/UE). Această directivă impune statelor 
membre să instituie registre electronice de înmatriculare a vehiculelor și 
definește procedura care trebuie urmată în cazul în care vehiculul nu trece 
inspecția tehnică periodică. Totodată, Republica Cehă, Germania, Irlanda și 
Slovacia nu au adoptat și comunicat Comisiei măsurile naționale de 
transpunere a regimului actualizat pentru controlul tehnic în trafic al 
vehiculelor comerciale (Directiva 2014/47/UE). Această directivă prevede 
norme comune pentru controlul tehnic în trafic al camioanelor, autobuzelor, 
remorcilor grele și tractoarelor de mare putere. Comisia a transmis aceste 
solicitări sub formă de avize motivate. Toate statele membre în cauză au la 

dispoziție două luni pentru a răspunde; în caz contrar, Comisia poate decide 
să le trimită în fața Curții de Justiție a UE. 

 

 Transportul rutier: Comisia solicită unui număr de trei state 
membre să pună în aplicare normele UE privind greutățile și 
dimensiunile maxime ale anumitor vehicule rutiere 

Comisia a solicitat Ciprului, Republicii Cehe și României să comunice 
măsurile naționale de transpunere a normelor europene actualizate privind 
greutățile și dimensiunile maxime ale anumitor vehicule rutiere (Directiva 
2015/719/UE). Aceste norme, care privesc traficul internațional, joacă un rol 
important pentru funcționarea pieței interne și pentru libera circulație a 
mărfurilor în Europa. Printre altele, directiva introduce derogări pentru 
vehiculele grele de marfă cu performanțe aerodinamice sporite sau pentru 
cele care funcționează cu combustibili alternativi. Acest fapt oferă 
stimulente pentru utilizarea unor vehicule mai puțin poluante, care pot fi 
mai lungi sau mai grele decât vehiculele convenționale. Directiva ar fi trebuit 
să fie pusă în aplicare de statele membre până la 7 mai 2017. Toate statele 
membre în cauză au acum la dispoziție două luni pentru a notifica Comisiei 
toate măsurile luate pentru a asigura punerea în aplicare integrală a 
directivei. În caz contrar, Comisia poate trimite aceste cazuri în fața Curții de 
Justiție a UE. 

https://ec.europa.eu/transport/road_safety/events-archive/2012_07_13_press_release_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=celex%3A32014L0045
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=celex%3A32014L0046
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=celex%3A32014L0047
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32015L0719
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32015L0719
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Scrisori de punere în întârziere: 

 Navigația interioară: Comisia solicită Belgiei să respecte 
normele UE privind navlosirea și stabilirea prețurilor. 

10. Impozitare și uniune vamală 

Un aviz motivat: 

 Impozitare: Comisia solicită Italiei să ridice restricțiile privind 
libera circulație a capitalurilor în legătură cu investițiile 
imobiliare. 

 

O scrisoare de punere în întârziere: 

 Impozitare: Comisia solicită Regatului Unit să își alinieze la 
normele UE practicile naționale privind schema de mini-ghișeu 
unic pentru TVA. 

11. Principiile din tratate 

Un aviz motivat 

 Răspunderea statului: Comisia îndeamnă Spania să respecte 
normele UE privind principiile echivalenței și efectivității. 

Educație, cultură, tineret și sport  

Summitul educației pe tema „Întemeierea Spațiului european al educației: pentru o educație inovatoare, incluzivă și 

bazată pe valori”. 

Primul summit european al educației a avut loc în data de 25 ianuarie 2018  la Bruxelles. Acesta a fost organizat în contextul în care a avut loc Summitul 
de la Göteborg, din noiembrie 2017, unde Comisia și-a prezentat viziunea creării unui Spațiu european al educației până în 2025 și Consiliul European din 
decembrie, în cadrul căruia statele membre și-au exprimat disponibilitatea de a face mai mult în domeniul educației. În program au fost cuprinse peste douăzeci 
de sesiuni, cursuri susținute de profesioniști pentru profesioniști (master classes) și mese rotunde la nivel înalt, cu peste 40 de vorbitori. Au fost dezbătute o 
gamă largă de subiecte printre care:  cum pot fi ajutați elevii defavorizați să nu rămână în urmă, care este modul optim de a pregăti cadrele didactice, cum se 
poate stimula învățarea cu ajutorul sportului, dar și importanța în educație a științelor, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STIM) și rolul pe care îl au copiii în 
transformarea societăților. Pe baza concluziilor acestui summit, Comisia va prezenta noi inițiative în primăvara anului 2018. Printre acestea se vor număra 
propuneri legate de recunoașterea reciprocă a diplomelor, studiul limbilor, un cadru de calitate pentru educația și îngrijirea copiilor preșcolari, o Agendă 
europeană pentru cultură și o nouă strategie UE pentru tineret. La Göteborg, președintele Comisiei, dl Juncker a invitat liderii UE să ia măsuri în vederea dublării 
numărului de tineri din Uniune care să participe la programul Erasmus+ până în anul 2025, ceea ce va necesita un buget de 29,4 miliarde de euro în perioada 
2021-2027. În plus, Comisia va continua procesul de creare a unei rețele a universităților europene și a unei noi legitimații de student UE. Această legitimație va 
facilita mai mult ca niciodată urmarea studiilor într-o altă țară din UE. 

 

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4521_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4521_ro.htm
http://www.consilium.europa.eu/media/32204/14-final-conclusions-rev1-en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/media/32204/14-final-conclusions-rev1-en.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/educsum_programmea4_1218.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-4730_en.htm
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Piața unică digitală  

Comisia a prezentat, în data de 24 ianuarie 2018 

orientări referitoare la noile norme privind protecția datelor. 

Noile orientări2 facilitează aplicarea directă și uniformă, începând cu 
data de 25 mai a.c., în întreaga UE, a noilor norme de protecție a datelor. De 
asemenea, Comisia a lansat un nou instrument online destinat IMM-urilor. 

Deși noul regulament prevede un set unic de norme menit să se 
aplice direct în toate statele membre, vor fi necesare ajustări suplimentare 
privind anumite aspecte (modificarea de către guvernele din UE a legilor în 
vigoare și înființarea de către autoritățile pentru protecția datelor a 
Comitetului european pentru protecția datelor). Orientările reamintesc 
principalele inovații și oportunități oferite de noile norme, trec în revistă 
acțiunile pregătitoare realizate deja și evidențiază demersurile pe care 
Comisia Europeană, autoritățile naționale pentru protecția datelor și 
administrațiile naționale trebuie să le întreprindă în continuare. 

Orientările reiterează principalele elemente ale noilor norme de 
protecție a datelor: 

 un set unic de norme la nivelul întregului continent, care 
garantează securitatea juridică pentru întreprinderi și același nivel de 
protecție a datelor în întreaga UE pentru cetățeni; 

 aceleași norme aplicate tuturor societăților care oferă servicii 
în UE, chiar dacă acestea își au sediul în afara UE; 

 drepturi noi și consolidate pentru cetățeni: dreptul la 
informare, la acces și dreptul de a fi uitat ; un nou drept la portabilitatea 
datelor le permite cetățenilor să își transfere datele de la o societate la alta. 
Acest lucru le va oferi societăților noi oportunități de afaceri; 

 o mai bună protecție împotriva încălcării securității datelor: o 
companie care se confruntă cu o încălcare a securității datelor, ceea ce 

                                                 
2 Orientări elaborate de Comisie 
 

expune persoanele fizice la riscuri, trebuie să notifice acest lucru autorității 
pentru protecția datelor în termen de 72 de ore; 

 norme stricte și amenzi disuasive: toate autoritățile pentru 
protecția datelor vor avea competența de a aplica amenzi de până la 20 de 
milioane EUR sau, în cazul unei societăți, amenzi în proporție de 4 % din 
cifra anuală de afaceri.  

O uniune a securității 

Comisia Europeană a făcut recomandări referitoare la 

radicalizarea teroristă. 

Comisia Europeană a prezentat, în data de 24 ianuarie 2018, un 
raport 3  privind progresele înregistrate pentru realizarea unei uniuni a 
securității efective și reale, în special în legătură cu prioritățile privind 
radicalizarea, securitatea cibernetică și protecția spațiilor publice. 

Întrucât securitatea a fost identificată ca fiind o prioritate 
fundamentală în Declarația comună privind prioritățile legislative ale UE 
pentru 2018-2019, Comisia stabilește, la rândul său, o serie de măsuri care 
vor fi luate în următoarele luni pentru a consolida sprijinul acordat statelor 
membre și a se accelera activitatea la nivelul UE. Comisia va continua să 
impulsioneze realizarea de progrese în perspectiva reuniunii informale a 
liderilor privind securitatea care va avea loc în septembrie 2018, anunțată 
în Agenda liderilor. 

În raportul său intermediar, Grupul de experți la nivel înalt privind 
radicalizarea, instituit de Comisie în iulie 2017, a susținut necesitatea ca 
între statele membre, practicieni și cercetători să aibă loc schimburi 
sistematice privind combaterea radicalizării și ca UE să ofere un sprijin 
substanțial acestora. Ca un prim răspuns la aceste recomandări, Comisia va 

                                                 
3 Al treisprezecelea raport referitor la progresele înregistrate pentru realizarea unei uniuni 
a securității efective și reale 
 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5266_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5266_ro.htm
http://www.consilium.europa.eu/media/21585/leadersagenda_ro03.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20180124-progress-report-13-towards-effective-and-genuine-security-union.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20180124-progress-report-13-towards-effective-and-genuine-security-union.pdf
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consolida coordonarea la nivelul UE a acțiunilor de prevenire a terorismului. 
De asemenea, Comisia va consolida acțiunile care sunt îndreptate împotriva 
radicalizării în penitenciare și a propagandei teroriste, atât online, cât și 
offline. Comisia îndeamnă platformele online să își intensifice eforturile care 
vizează eliminarea, cât mai rapid posibil, a conținutului online cu caracter 
terorist și examinează mai multe măsuri specifice prin care să se scurteze 
timpul de reacție față de astfel de conținut, înainte de a decide dacă este 
necesară adoptarea unor acte legislative. După pierderile teritoriale suferite 
de Daesh în Siria și Irak, în cadrul unei conferințe organizate de Comisie în 
luna aprilie se va discuta modul în care statele membre fac față problemei 
pe care o reprezintă persoanele care se întorc din acele zone, inclusiv femei 
și copii. 

În ceea ce privește protecția spațiilor publice, se intensifică 
cooperarea dintre operatorii economici privați din spațiile publice (nodurile 
de transport, stadioanele și centrele comerciale) și autoritățile locale și 
regionale. În decembrie, Comisia a organizat prima reuniune a Forumului 
operatorilor din UE, care s-a concentrat asupra schimbului de informații și 
orientărilor privind detectarea, precum și asupra testării de noi tehnologii și 
soluții în materie de securitate. Reuniunea a fost urmată de o primă întâlnire 

cu reprezentanții sectorului închirierilor auto în cadrul căreia s-au explorat 
eventuale acțiuni comune menite să îngreuneze închirierea de autovehicule 
de către teroriști în scopul săvârșirii unor atacuri. În luna ianuarie 2018, va fi 
publicat un set de instrumente de securitate, care va oferi orientări șoferilor 
de camion, companiilor de transport și altor părți interesate importante din 
Europa pentru a face față eventualelor amenințări legate de terorism. Ca 
parte a acestor eforturi, Comisia va crea un portal online pentru toți actorii 
implicați, unde aceștia să își împărtășească cele mai bune practici. De 
asemenea, pe 8 martie a.c., Comisia organizează, alături de Comitetul 
Regiunilor, o conferință cu primarii orașelor din întreaga Europă. 

Raportul analizează, totodată, progresele înregistrate în ceea ce 
privește punerea în aplicare a celorlalte dosare prioritare din Agenda 
europeană privind securitatea, în special schimbul de informații, finanțarea 
terorismului, cercetarea în domeniul securității și siguranța în domeniul 
aviației, precum și dimensiunea externă. Comisia îndeamnă colegiuitorii ca 
în următoarele săptămâni să ajungă la un acord privind Sistemul european 
de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) și propunerile de 
consolidare a Sistemului de informații Schengen (SIS).  

 

Migrație, afaceri interne și cetățenie 

Comisia prezintă un set de instrumente pentru a ajuta statele membre să utilizeze în mod optim fondurile UE. 

Comisia a prezentat, în data de 24 ianuarie 2018, un set de instrumente destinate autorităților naționale și regionale cu scopul de a le ajuta să elaboreze 
strategii și proiecte de integrare a migranților și să identifice resursele UE disponibile. 

Obiectivul acestui set de instrumente este de a contribui la definirea unor strategii locale de integrare sprijinite prin resurse ale UE utilizate concertat și 
încadrate în actuala perioadă bugetară 2014-2020. 

Setul de instrumente identifică cinci priorități pentru elaborarea de strategii de integrare pe termen lung, holistice și eficiente: primirea; educația; 
găsirea unui loc de muncă; găsirea unei locuințe și accesul la serviciile publice. În acelașii timp sunt prezentate cele mai presante provocări care fac obiectul 
acestor cinci priorități și propune măsuri de sprijin adecvate, fiecare fiind corelată cu fondul UE corespunzător. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guides/2018/toolkit-on-the-use-of-eu-funds-for-the-integration-of-people-with-a-migrant-backgound
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De exemplu, în domeniul educației, se pot corela diferite fonduri ale UE pentru ca școlile să fie favorabile incluziunii și mai puțin segregate: prin Fondul 
European de Dezvoltare Regională (FEDR) pot fi finanțate unități de învățământ modernizate și accesibile ; fondul social european (FSE) și fondul pentru azil, 
migrație și integrare (FAMI) pot sprijini acțiuni speciale de formare a cadrelor didactice care să le ajute la combaterea abandonului școlar, în timp ce fondul de 
ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane  (FEAD) poate oferi ajutor material studenților și elevilor cu dificultăți materiale.  

Statele membre și regiunile din UE au o la dispoziție o gamă largă de instrumente de finanțare din partea UE pe care le pot folosi pentru a sprijini diferite 
tipuri de proiecte în domeniul integrării - de la furnizarea de cursuri de limbă și asistență medicală la sosire până la ajutorul acordat migranților pentru a-și găsi 
un loc de muncă, o locuință sau un loc în societate. Acestea includ fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI), Fondul pentru azil, migrație și 
integrare (FAMI) sau Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (FEAD).  

Relații interinstituționale  

Declarație comună a președintelui Juncker și a prim-vicepreședintelui Timmermans ai Comisiei Europene privind 

evoluțiile recente din România 

În declarația din data de 24 ianuarie 2018 se menționează că „(…)o condiție esențială pentru a putea renunța treptat la mecanismul de cooperare și de 
verificare (MCV) este ca progresele realizate până acum în cadrul acestuia să fie ireversibile. Potrivit ultimului raport privind MCV, legile justiției reprezintă un test 
important cu privire la măsura în care interesele legitime ale părților interesate din sistemul judiciar și ale altor părți interesate au ocazia să fie exprimate și sunt 
luate suficient în considerare în cadrul deciziilor finale. Evenimentele de până acum nu au contribuit cu nimic la rezolvarea acestor preocupări. Comisia face apel 
la Parlamentul României să regândească acțiunile propuse, să lanseze dezbaterea conform recomandărilor Comisiei și să construiască un consens la scară largă 
cu privire la calea de urmat. Comisia își reafirmă disponibilitatea de a coopera și de a sprijini autoritățile române în acest proces.” 

Scrisoarea Președinților celor două Camere ale Parlamentului României adresată Președintelui și Prim vicepreședintelui Comisiei Europene  poate fi 
consultată aici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/erdf
https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund_en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089&langId=ro
https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund_en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089
http://www.cdep.ro/pdfs/ScrisoareaPP.pdf
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Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate/ Vicepreşedinte al 

Comisiei Europene, dna Federica Mogherini 

În data de 23 ianuarie a.c., Înaltul Reprezentant, dna Federica 
Mogherini a luat parte la cea de-A 10 ediţie a Conferinţei privind politica 
spaţială europeană – Un spaţiu mai mare pentru o Europă  mai mare, la 
Bruxelles. În discursul său, aceasta a menţionat faptul că „(...)Uniunea 
Europeană are cel de-al doilea, cel mai mare buget pentru politica spaţială 
din lume” şi a subliniat progresele impresionante pe care le-a făcut Europa 
în spaţiu, precum şi relevanţa acestora pentru securitatea şi apărarea 
europeană. Prin programele spaţiale Copernicus  şi Galileo , Uniunea 
Europeană furnizează servicii autonome,  cheie, Europei şi partenerilor săi, 
cum ar fi imagini de satelit rapide şi de precizie, asistenţă în navigaţie sau 
canale de comunicare independente criptate care contribuie la eforturile de 
reducere a dezastrelor şi de îmbunătăţire a conectivităţii. În contextul 
acestor realizări, Înaltul Reprezentant a menţionat că au fost deja lansaţi 22 
de sateliţi Galieleo – patru anul trecut şi încă patru vor fi lansaţi anul acesta -
, subliniind că activităţile spaţiale europene autonome reprezintă un 
element esenţial pentru securitatea 
europeană şi globală:  

„(...)Cu toate acestea, Europa îşi 
dezvoltă capacităţile spaţiale nu în mod 

izolat, ci într-o manieră cooperantă. Uniunea Europeană se află în curs de 
încheiere a negocierilor cu parteneri precum Statele Unite sau Norvegia, care 
doresc să acceseze serviciile Galileo. Programul Galileo arată tipul de putere 
spaţială pe care noi, europenii, o putem avea - inovatoarea, autonomă şi de 
cooperare.” 

 Înaltul Reprezentant s-a referit şi la importanţa progresului 
tehnologiei spaţiale europene autonome pentru politica de securitate şi 
apărare ale UE, declarând că „(...) programul Copernicus este probabil cel 
mai bun şi rapid sistem de cartografiere din lume”. În acest sens, cele două 
sisteme spaţiale, Galileo şi Copernicus, contribuie la transformarea Uniunii 
Europene într-un punct de referinţă şi într-un furnizor de securitate la nivel 
mondial.  

 
 

 
 
 
 
 

http://www.copernicus.eu/
https://ec.europa.eu/growth/sectors/space/galileo_en
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 În data de 23 ianuarie a.c., Înaltul Reprezentant, dna 
Mogherini a avut o întrevedere cu viceprim-ministru pentru integrare 
europeană al Republicii Moldova, dl Iurie Leanca. Cei doi oficiali au discutat 
despre ultimele evoluţii ale relaţiilor dintre UE şi Republica Moldova. Dna 

Federica 
Mogherini a 
subliniat că UE îşi  

menţine 
angajamentul faţă 
de punerea în 
aplicare a 
Acordului de 
asociere UE - 
Moldova, dar a 

reiterat 
importanţa 
respectării 

recomandărilor partenerilor internaţionali în domenii-cheie, legate de 
reforme şi democraţie din ţară, în mod special în sistemul judiciar şi în 
domeniul luptei împotriva corupţiei.  

 

 În data de 24 ianuarie a.c., Înaltul Reprezentant a avut o 
întrevedere, la Bruxelles, cu noul directorul general ales al UNESCO, Audrey 
Azoulay pentru un schimb de opinii referitoare la priorităţile cooperării UE - 
UNESCO. Uniunea Europeană sprijină pe deplin noul director general în 
acţiunea sa de a reforma UNESCO pentru a deveni o organizaţie puternică şi 
eficientă. UNESCO este un partener important pentru implementarea 
strategie UE referitoarea la relaţiile internaţionale culturale, pentru 

sărbătorirea Anului european al patrimoniului cultural în 2018 şi pentru 
protecţia patrimoniului cultural în situaţii de criză.  

De asemenea,  Înaltul Reprezentant a declarat că „(...) Uniunea 
Europeană va continua parteneriatul în domeniul educaţiei, ştiinţei şi 
cercetării, cât şi cooperarea în vederea consolidării multilateralismului şi al 
guvernanţei 
globale, inlcusiv 
în ceea ce 
priveşte punerea 
în aplicare a 
Agendei pentru 
dezvoltare 
durabilă 2030”. 

 

 

 

 

 Înaltul Reprezentant a avut  joi, 25 ianuarie, o întrevedere cu  
ministrul turc al afacerilor europene, dl Omer Celik, în cadrul căreia au 
discutat despre relaţiile UE-Turcia şi ultimele evoluţii din regiune, în special 
referitoare la conflictul din Siria şi operaţiunea militară turcă din Afrin. Dna 
Mogherini a confirmat angajamentul din partea Uniunii Europeane de a 
deschide canalale de comunicare cu Turcia  şi de a continua acest demers 
prin dialoguri politice la nivel înalt, inclusiv cu privire la politica externă şi 
prin cooperare sectorială. 
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PARLAMENTUL EUROPEAN 

 

Din activitățile interparlamentare   

Agenda europeană privind migrația  

Frontierele externe ale UE au devenit din ce în ce mai mult scena 
tragediilor umane – Uniunea, împreună cu statele sale membre, trebuie să 
ia măsuri imediate. În același timp, migrația trebuie gestionată mai bine în 

toate aspectele sale. Pe baza „celor 4 piloni”, Agenda europeană 

privind migrația a inclus propuneri pentru combaterea migrației ilegale, 
consolidarea gestionării comune a frontierelor, consolidarea politicii 
comune în materie de azil și lansarea unei noi politici privind migrația legală.  

Prin intermediul acestei agende, UE4 urmărește să ofere statelor 
membre instrumentele necesare pentru a face acest lucru atât pe termen 

                                                 
4 În conformitate cu tratatele, Uniunea „urmărește dezvoltarea unei politici comune în 
materie de imigrație care să vizeze, în toate etapele, gestionarea eficientă a fluxurilor 
migratorii, tratamentul echitabil al resortisanților țărilor terțe care au reședința legală în 
statele membre și prevenirea și îmbunătățirea măsurilor de combatere a imigrației ilegale 
și a traficului de ființe umane” - (articolul 79, alineatul (1) din TFUE). Pe baza solidarității 
dintre statele membre, această politică comună urmărește să stabilească o abordare 
echilibrată în ceea ce privește atât imigrația regulată, cât și cea neregulată, și include 

mediu, cât și pe termen lung. Gestionarea migrației reprezintă o 
responsabilitate comună, nu numai între statele membre ale UE, ci și față de 
țările de tranzit și originea migranților din afara UE. Prin combinarea 
politicilor interne și externe, Agenda oferă o abordare nouă, cuprinzătoare 
bazată pe încredere reciprocă și solidaritate între statele membre și 
instituțiile UE. Agenda europeană pentru migrație se conformează 
priorităților identificate în Orientările politice ale președintelui Comisiei 
Europene, Jean-Claude Juncker. UE urmărește să ia măsuri imediate pentru 
a preveni viitoarele pierderi de vieți ale migranților pe mare prin acordarea 
de fonduri suplimentare operațiunilor comune de căutare și salvare ale 
Frontex, prin reinstalarea în siguranță și în condiții legale a cetățenilor în 
Europa, prin aplicarea unor programe regionale de protecție și dezvoltare  
celor mai afectate state membre situate la frontierele externe ale UE. 

                                                                                                                          
competențe în sprijinul acțiunilor statelor membre pentru integrarea resortisanților țărilor 
terțe care locuiesc legal pe teritoriul UE. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration_en
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Parlamentul European a adoptat rezoluția5 sa din 12 aprilie 2016 ca 
urmare a crizei privind migrația. În text se reiterează solicitarea de a se crea 
căi legale pentru migranți și de a se facilita integrarea acestora pentru a 

gestiona mobilitatea umană într-un mod durabil.  
Primăvara anului 2018 este momentul oportun pentru a analiza 

răspunsul UE la provocarea actuală privind migrația. Același  răspuns așa 
                                                 
5  Rezoluţia Parlamentului European din 12 aprilie 2016 referitoare la situația din 
Mediterana și la necesitatea unei abordări globale a migrației de către UE -2015/2095(INI) 

cum a fost susținut inițial de Agenda6 europeană privind migrația a 
Comisiei Europene în anul 2015? Evenimentele care s-au succedat acestei 
date au avut un răspuns pozitiv la așteptările Parlamentului European? Ce s-
a întâmplat cu așa-numitele „căi legale”? Care este „noua politică privind 
migrația legală?” Măsurile UE sprijină o mai bună integrare a statelor 
membre? – sunt doar câteva aspecte care au fost supuse atenției în cadrul 
reuniunii interparlamentare, organizată în data de 24 ianuarie a.c., de  

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE). 
Reprezentanții parlamentelor naționale au fost invitați să participe la 
discuțiile privind situația actuală, protecția internațională, migrația forței de 
muncă, reunificarea familiei, oportunitățile și dificultățile legate de integrare 
și viitorul guvernării migrației, și au avut  șansa de a face schimb de bune 
practici cu reprezentanții instituțiilor abilitate, ai agențiilor din UE, ai 
organizațiilor interguvernamentale, ai guvernelor locale, ai cadrelor 
universitare și ai grupurilor de reflecție, pe un subiect care combină 
competențele la toate nivelurile de guvernare în UE. Dezbaterile au fost 
împărțite în 5 sesiuni7.  Reuniunea a fost deschisă de dl Claude Moraes, 
președintele Comisiei LIBE, și de dl Țvetan Țvetanov, președintele Comisiei 
pentru afaceri interne și ordine publică din Parlamentul Bulgariei. Au mai 
fost prezentate aspecte legate de căile  legale și integrarea, după 2 ani, 
(sesiune prezidată de dl Claude Moraes, președintele Comisiei LIBE și 
raportor pentru Directiva privind Cartea albastră), căile legale pentru a 
obține protecție internațională (sesiune prezidată de dna Sophie IN’T VELD, 
raportoare pentru Directiva privind condițiile de primire), migrația forței de 
muncă și reîntregirea familiei (sesiune prezidată de dna Roberta Metsola, 
coraportoare pentru Situația în bazinul mediteranean și necesitatea unei 
abordări holistice a migrației de către UE, președinte al Grupului de contact 
privind azilul din Parlamentului European), integrarea - oportunități și 

                                                 
6 COM(2015)240 - Comunicare a  Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - O Agendă  europeană privind 
migrația 
7 După cum urmează: 1.Agenda europeană privind migrația - căi legale și integrare la 2 ani; 
2. Căi legale de protecție internațională; 3. Migrația forței de muncă și reîntregirea 
familiei; 4. Integrare - oportunități și provocări; 5. Observații finale.  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0102+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2015/2095(INI)
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20150240.do#dossier-COM20150240
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201801/LIBE/LIBE(2018)0124_1P/sitt-7665953
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20150240.do
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Raportorul  Daniel Dalton 

(ECR, UK) 
a precizat că: 

„Schimbul de informații rapid și fiabil 

este esențial în lupta împotriva 

criminalității la toate nivelurile. 

Această măsură va acoperi lacuna 

care permite resortisanților țărilor 

terțe să își ascundă cazierele judiciare, 

protejân,d în același timp, drepturile și 

informația cetățenilor ". 

 

provocări (sesiune prezidată de dl Jean Lambert, raportorul Comisiei EMPL 
pentru directiva privind Cartea albastră și pentru „Refugiați: incluziunea 

socială și integrarea pe piața muncii”), a cincea sesiune fiind cea de 
închidere dedicată concluziilor. 

 

Cazierului judiciar al resortisanților din afara UE 

Un nou instrument pentru partajarea mai rapidă a datelor cu privire 
la condamnările din trecut ale persoanelor din țările terțe va putea ajuta  
procurorii, judecătorii și poliția să lupte  împotriva criminalității și a 
terorismului. Planurile de creare a unei baze de date a Uniunii pentru a 
permite statelor membre să facă mai rapid schimbul de date privind 

cazierele cetățenilor din afara UE8 au fost dezbătute de Comisia pentru 

libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE).  
Sistemul național al țărilor terțe ECRIS (TCN) ar trebui:   
 să permită autorităților naționale să stabilească rapid dacă un 

stat membru al UE deține cazier judiciar  pentru un cetățean din afara UE; 
 să dețină date cum ar fi numele, adresele, amprentele 

digitale și imaginile faciale ale unui cetățean, pe care să le folosească doar 
pentru a confirma identitatea unui cetățean din afara UE care a fost 
identificat pe baza altor date;  

 să respectă normele UE privind securitatea datelor și 
protecția datelor. 

În plus, deputații europeni au subliniat că în afară de judecători și 
procurori, Europol, Eurojust și viitorul Birou al procurorului european 
trebuie să aibă acces la sistemul ECRIS-TCN.  

 

                                                 
8 COM(2017)344 - 2017/0144(COD) - Propunere de Regulament al Parlamentului European 
și Al Consiliului de instituire a unui sistem centralizat de identificare a statelor membre 
care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale persoanelor 
apatride (TCN), destinat să completeze și să sprijine sistemul european de informații cu 
privire la cazierele judiciare (sistemul ECRIS-TCN), și de modificare a Regulamentului (UE) 
nr. 1077/2011. 
 

Totodată, deputații europeni consideră că acest sistem reprezintă un 
mijloc important de combatere a criminalității transfrontaliere pentru 
procurorii europeni, judecătorii și forțele de poliție, care se bazează adesea 
exclusiv pe datele disponibile din propriile sisteme naționale privind 
cazierele  judiciare. 

http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201801/LIBE/LIBE(2018)0124_1P/sitt-7665953
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201801/LIBE/LIBE(2018)0124_1P/sitt-7665953
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20170344.do
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Despre alegerile europene din 2019  

 

 

 

 

 

 

 

Parlamentul European9 ar trebui să scadă numărul parlamentarilor săi la alegerile din 2019, de 
la 751 la 705 după ce Regatul Unit părăsește UE, pentru a face loc listelor electorale la nivelul întregii 

UE, au fost de părere membrii Comisiei pentru afaceri constituționale (AFCO), în ședința din 
data de 23 ianuarie a.c., când au discutat despre componența10 Parlamentului European după 2019. 

Pe lângă reducerea numărului de parlamentari mai există și o propunere de redistribuire a 
locurilor vacante, într-o așa-zisă rezervă – un număr de 46 de locuri din cele 73. 

Unele sau toate cele 46 de locuri din rezervă ar putea apoi să fie realocate țărilor noi care vor 
adera la UE și / sau listelor electorale paneuropene.  

Celelalte 27 de locuri ale Regatului Unit vor fi distribuite între cele 14 țări ale UE care sunt în 
prezent subreprezentate, pentru a elimina inegalitățile actuale11.  

Deputații europeni susțin, de asemenea, că această alocare ar fi aplicabilă numai dacă Regatul 
Unit va părăsi efectiv UE.  În caz contrar, dispozițiile actuale ar rămâne neschimbate. 

Totodată, chiar dacă Brexit ar urma să scoată Irlanda de Nord din UE, deputații europeni 
precizează că, în cadrul ”Acordului din Vinerea Mare”, cetățenii Irlandei de Nord au, de asemenea, un 
drept inerent la cetățenia irlandeză și, prin urmare, la cea europeană.  

                                                 
9 În conformitate cu articolul 14 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană, numărul membrilor Parlamentului European nu poate depăși 750, plus președintele. Acesta prevede, de 
asemenea, că reprezentarea trebuie să fie „proporțional descrescătoare”, cu un prag minim de 6 membrii pentru fiecare stat membru și că nici unui stat membru nu îi trebuie alocat mai mult 
de 96 de locuri. În termeni simpli, „proporționalitatea degresivă" ar trebui să îndeplinească două cerințe: 1. nici un stat mai mic nu va primi mai multe locuri decât un stat mai mare; 2. 
raportul dintre populație și numărul de locuri crește cu mărimea populației înainte de rotunjire la numere întregi. 
10  Proiect de raport referitor la componența Parlamentului European -2017/2054(INL) 
11 În acest context, România va mai primi un loc. 

 numărul deputaților europeni urmează a fi redus de la 751 la 705 după Brexit;  
 46 din cele 73 de locuri din Marea Britanie eliberate după Brexit vor fi ținute în 

rezervă pentru posibile liste paneuropene și pentru extinderea UE;  
 restul de 27 de locuri care au aparținut Regatului Unit al Marii Britanii vor fi împărțite 

între 14 țări din UE subreprezentate.  

 

 

http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201801/AFCO/AFCO(2018)0122_1/sitt-7666458
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Comisia AFCO a fost de acord că pe viitor numărul deputaților europeni aleși într-o circumscripție europeană ar trebui să corespundă numărului de state 
din UE, de îndată ce actuala reformă a legislației electorale a UE o va permite. Introducerea unei astfel de circumscripții transnaționale ar consolida sentimentul 
cetățeniei UE și caracterul european al alegerilor pentru Parlament. Totuși, completarea legii electorale ar necesita o decizie unanimă a miniștrilor din cadrul 
Consiliului UE și ratificarea de către toate statele membre. 

Coraportorul Danuta Hübner  (PPE, PL) este de părere că: „ (…) Una dintre principalele provocări ale acestui raport a fost aceea de a trata moștenirea 
Brexit. Am simțit nevoia de a răspunde la faptul că pleacă un mare stat membru, așa că am înțeles importanța unui Parlament European mai mic, care să poată 
continua să lucreze pentru binele cetățenilor UE. Sperăm că noua componență a Parlamentului va relansa participarea cetățenilor la procesul democratic 
european”. 

Coraportorul  Pedro Silva Pereira (S&D, PT) a declarat: „ (…) Aceasta este o zi foarte importantă pentru democrația europeană. Această propunere 
este una bună: asigură o reprezentare echitabilă a cetățenilor, propune o soluție politică rezonabilă și viabilă”. 
 

Prioritățile președinției bulgare prezentate în comisiile parlamentare  

Bulgaria a preluat președinția Consiliului UE, prima oară, pentru 
perioada 1 ianuarie  - 30 iunie 2018. 

 Înțelegând necesitatea unui dialog activ cu cetățenii UE, Bulgaria se 
va strădui să realizeze progrese în domeniul ocupării forței de muncă, al 
securității, al creșterii durabile și pentru asigurarea unei prezențe mai 
puternice a Uniunii pe scena mondială. Guvernul bulgar a anunțat 3 mesaje 
pentru programul său: consens, competitivitate și coeziune. 

În perioada 22 – 24 ianuarie a.c., reprezentanții Președinției 
Consiliului UE și-au prezentat prioritățile în următoarele comisii permanente 
ale Parlamentului European: 
Afaceri constituționale - Registrul de transparență, inițiativa cetățenilor 
europeni, legea electorală  

Realizarea progresului pentru acordul interinstituțional privind un registru 
obligatoriu de transparență și inițiativa cetățenilor europeni au fost unele 
dintre prioritățile prezentate de ministrul adjunct al președinției bulgare, 
dna Monika Panayotova, într-o dezbatere cu membrii Comisiei pentru 
afaceri constituționale (AFCO), în data de 22 ianuarie a.c. Dna Panayotova a 
precizat că guvernul bulgar se angajează să avanseze mai multe dosare, 
printre care și cel al reformei legii electorale europene. „(…) Discuțiile 
conduse de președințiile succesive au confirmat dificultățile în ceea ce 

privește acest dosar în cadrul Consiliului, însă președinția noastră va 
continua discuțiile și, sperăm, va veni cu o propunere”. 
Industrie, cercetare și energie - Pachet pentru o energie curată, piața unică 
digitală și securitatea cibernetică 
Președinția dorește să țină seama de nevoile specifice ale fiecărui stat 
membru atunci când vine vorba de legislația în domeniul energiei, a precizat 
ministrul energiei, dna Temenujka Petkova, la dezbaterile din cadrul  
Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (ITRE), din data de 23 
ianuarie a.c. Energiile regenerabile, eficiența energetică și guvernanța 
Uniunii energetice joacă, de asemenea, un rol crucial pentru președinția în 
exercițiu. Ministrul transporturilor, tehnologiilor informaționale și 
comunicațiilor, dl Ivaylo Moskovski, a menționat  că finalizarea pieței unice 
digitale și a legii privind securitatea informatică sunt prioritare. Deputații 
europeni au salutat abordarea președinției în ceea ce privește dezvoltarea 
comunicațiilor electronice în UE și au amintit  ambiția Parlamentului 
European cu privire la directivele din pachetul "Clean Energy for All for 
Europeans", subliniind în același timp necesitatea unui consens și a unor 
măsuri mai puternice la nivelul statelor membre. 
Ocuparea forței de muncă și afacerile sociale - detașarea lucrătorilor, 
echilibrul între viața profesională și viața de familie, persoanele cu handicap. 

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96779/DANUTA+MARIA_HUBNER_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124747/PEDRO_SILVA+PEREIRA_home.html
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Îmbunătățirea oportunităților de angajare, crearea unor legături mai bune 
între competențe, educație și piața forței de muncă, prevenirea sărăciei în 
rândul copiilor și rezolvarea problemelor persoanelor cu handicap se 
numără printre prioritățile actualei președinții, a precizat ministrul muncii și 
politicii sociale, dl Biser Petkov, în dezbaterile  Comisiei pentru ocuparea 
forței de muncă și afaceri sociale (EMPL) din 23 ianuarie a.c. În următoarele 
6 luni, Președinția se va concentra pe consolidarea dimensiunii sociale a UE 
și se va strădui să finalizeze negocierile pentru directiva privind detașarea 
lucrătorilor, precum și să promoveze alte două propuneri legislative 
importante - echilibrul între viața profesională și viața privată pentru părinți 
și îngrijitori și coordonarea sistemelor de securitate socială. 
Drepturile femeilor și egalitatea de gen - abordarea diferenței de remunerare 
între femei și bărbați 
Rolul femeilor în sectoarele digital, tehnologia informației și comunicații 
(TIC), eliminarea impasul privind echilibrul între sexe în rândul directorilor 
companiilor și abordarea diferențelor de remunerare între femei și bărbați – 
sunt doar câteva dintre  prioritățile președinției, a precizat ministrul muncii 
și politicii sociale, dl Biser Petkov, în prezentarea de la Comisia pentru 
drepturile femeii și egalitatea de gen (FEMM), din data de 24 ianuarie a.c. În 
ciuda îndoielilor exprimate de unii parlamentari europeni, dl Petkov a 
declarat că va insista pentru ratificarea deplină a Convenției de la Istanbul 
(privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței 
domestice), care a fost ratificată până în prezent doar de 17 state membre. 
 
Afaceri economice și monetare - lista paradisurilor fiscale, Uniunea bancară, 
zona euro 
Președinția dorește o mai mare transparență a listei paradisurilor fiscale a 
UE, a declarat ministrul de finanțe și noul președinte al ECOFIN, dl Vladislav 
Goranov, în fața membrilor Comisiei pentru afaceri economice și monetare 
(ECON). Ministrul Goranov a precizat că informațiile referitoare la lista de 
paradisuri fiscale trebuie „să fie suficient de publică pentru a fi suficient de 
credibilă”. Deputații europeni au ridicat, de asemenea, o serie de întrebări 
privind anchetele, finalizarea uniunii bancare, reforma bazei de impozitare a 
întreprinderilor în UE, intrarea în zona euro.  

Dezvoltarea regională - dezbaterea privind politica de coeziune după 2020 ar 
trebui să înceapă 
Politica de coeziune este una dintre cele mai de succes politici din UE, 
deoarece echilibrează imperfecțiunile pieței comune și face o UE mai 
puternică, a declarat viceprim-ministru pentru fondurile UE, dl Tomislav 
Donchev, în data de 24 ianuarie a.c., la dezbaterile privind prioritățile din 
cadrul Comisiei pentru dezvoltare regională (REGI). Dl Donchev a subliniat 
nevoia de a începe discuțiile privind prioritățile și politicile post-2020, de a 
asigura eficiența tuturor investițiilor și de a reduce birocrația. Toți cetățenii 
UE trebuie să aibă aceleași standarde de viață, iar politica de coeziune este 
un instrument crucial în acest scop, deoarece contribuie la realizarea 
convergenței atât de necesare între regiunile UE, a fost de părere dl  
Donchev. 
Dezvoltare - consolidarea rezistenței în țările partenere și acordarea 
accesului universal la educație 
Președinția dorește să se concentreze asupra acțiunilor comune din partea 
tuturor statelor membre pentru a spori coerența, eficiența și colectivitatea 
politicilor umanitare ale UE, este părerea ministrului afacerilor externe, dna 
Ekaterina Zaharieva, prezentă la dezbaterile Comisiei pentru dezvoltare 
(DEVE) din data de 24 ianuarie a.c. Combaterea violenței sexuale și alocarea 
unor resurse suplimentare pentru formarea unor instituții în țările mai puțin 
dezvoltate se numără printre prioritățile președinției. Deputații europeni au 
considerat că sprijinul acordat accesului la educație al copiilor aflați în 
situații de criză, cum ar fi cei care locuiesc în taberele de refugiați, ar trebui 
să fie una dintre cele mai mari priorități.  
Pescuit -  gestionarea durabilă a stocurilor de pește și vitalizarea sectorului 
Activitățile președinției se vor concentra pe gestionarea durabilă a 
pescuitului european, garantând conservarea stocurilor de pește fără a se 
trece la vitalizarea sectorului, a declarat ministrul agriculturii, alimentației și 
silviculturii, dl Rumen Porodzanov, în 24 ianuarie a.c. la dezbaterile din 
cadrul Comisiei pentru  pescuit (PECH). Ministrul bulgar a declarat că 
președinția va realiza  progrese reale în negocierile pentru regulamentul 
privind măsurile tehnice, și în ceea ce privește noile planuri multianuale în 
domeniul pescuitului, care reprezintă un „pilon al noii politici comune în 
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domeniul pescuitului”. „ (…) Este necesar ca UE să continue să aibă o 
abordare ambițioasă a politicilor sale privind conservarea și gestionarea 
durabilă a stocurilor de pescuit, inclusiv în Marea Mediterană și Marea 
Neagră”, a precizat dl Porodzanov. 
Agricultura  - reformarea politicii agricole și finanțarea UE 
Urmărirea dezbaterii privind modalitățile de modernizare și simplificare a 
politicii agricole a UE după 2020 și a viitorului buget pe termen lung sunt 
priorități-cheie, a declarat ministrul agriculturii, dl Rumen Porodzanov, 
pentru parlamentarii din Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 
(AGRI),  în 23 ianuarie a.c. Președinția dorește să înceapă să lucreze la 
legislația UE care va promova măsuri împotriva practicilor comerciale 
neloiale din cadrul lanțurilor  alimentare și să continue discuțiile pentru 
inițierea reglementărilor pentru hrana animalelor. Deputații europeni au 
subliniat că o cerere pentru  subsidiaritate în cadrul PAC nu trebuie să 
conducă la o renaționalizare a celei mai vechi politici europene, deoarece 
aceasta ar putea perturba funcționarea pieței unice și a insistat ca viitoarea 
PAC să fie bine finanțată. De asemenea, au fost discutate efectele Brexit 
asupra fermierilor.  
Libertăți civile, justiție și afaceri interne - Sistemul de azil al UE, biroul 
procurorului general 
Dezvoltarea Procuraturii Europene (EPPO) recent convenite și încurajarea 
sinergiilor sale potențiale cu alte organisme ale UE, cum ar fi Europol, 
Eurojust și OLAF sunt prioritare, a explicat ministrul justiției, dna Țețka 
Țaceva, la preluarea președinției. Totodată, în prezentarea de la Comisia 
pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE), ministrul de interne, dl 
Valentin Radev, a declarat că în timpul mandatului președinției se va încerca 
finalizarea reformei sistemului european comun de azil și-a exprimat  
încrederea că  se va „găsi o soluție la Dublin”. Cu privire la securitate, el a 
menționat ca factori-cheie consolidarea frontierelor, schimbul sporit de 
informații și prevenirea radicalizării. 
Comerțul internațional - discuții cu Australia și Noua Zeelandă, investiții 
străine directe 

Consolidarea rolului de lider al UE, de exemplu încheierea unui acord 
comercial cu statele Mercosur12, precum și lansarea discuțiilor cu Australia și 
Noua Zeelandă sunt printre prioritățile președinției, a declarat ministrul 
economiei, dl Emil Karanikolov, în data de 22 ianuarie a.c., la Comisia pentru 
comerț internațional (INTA). În același timp, președinția își propune să 
înregistreze progrese în ceea ce privește verificarea investițiilor străine 
directe (ISD) și controlul exporturilor de produse cu dublă utilizare. Salutând 
această agendă, unii deputați europeni speră să se facă progrese vizibile în 
cadrul acordurilor comerciale ale UE, în special cu Singapore și Vietnam, și 
să convină rapid o poziție a Consiliului UE privind investițiile străine directe, 
produsele cu dublă utilizare și achizițiile publice internaționale. De 
asemenea, au solicitat divulgarea completă a mandatelor UE de negociere. 
 
Piața internă - stimularea liberei circulații a bunurilor și a serviciilor într-o 
lume digitală 
Președinția dorește să elimine barierele rămase în calea liberei circulații a 
bunurilor și serviciilor, în conformitate cu strategia pieței unice și a pieței 
unice digitale, a declarat ministrul economiei, dl Emil Karanikolov, în 23 
ianuarie a.c., la Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor 
(IMCO). Președinția va supraveghea discuțiile tripartite dintre deputații 
europeni, miniștri și oficiali ai Comisiei Europene cu privire la normele 
contractuale privind conținutul digital, vânzările de bunuri corporale și 
îngrășăminte. La rândul său, ministrul transporturilor, tehnologiei 
informației și comunicațiilor, dl Ivaylo Moskovski, a subliniat necesitatea 
îmbunătățirii abilităților digitale, asigurarea fluxul liber de date și stimularea 

                                                 
12  Mercosur, Mercosul sau Ñemby Ñemuah (spaniolă: Mercado Común del Sur, 
portugheză: Mercado Comum do Sul, guarani: Ñemby Ñemuah, română: „Piața comună a 
sudului”) este o organizație internațională în America de Sud. Țările membre sunt 
Argentina, Brazilia, Paraguay, Uruguay și Venezuela. Mercosur a fost fondată în 26 martie 
1991 de Brazilia, Argentina, Uruguay și Paraguay, în urma semnării Tratatului de la 
Asunción, tratat dezvoltat în decembrie 1994 prin Protocolul Adițional de la Ouro Preto, 
prin care se stabilește structura instituțională a Mercosur și i se conferă personalitate 
juridică internațională. Originile Mercosur datează din 1985 când președinții Braziliei și 
Argentinei, José Sarney respectiv Raúl Alfonsín, au semnat PICE - Programul de integrare și 
cooperare economică Argentina-Brazilia.   
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utilizării serviciilor publice digitale. Președinția intenționează să încheie 
demersurile pentru legea privind accesibilitatea europeană și să aprobe o 
abordare generală pentru legea privind securitatea cibernetică.  
Afaceri externe -  apropierea Balcanilor de Vest de UE 
Reformele și conectivitatea UE legate de cele 6 țări din Balcanii de Vest care 
doresc să adere la UE vor fi în centrul activității președinției, a declarat 
ministrul afacerilor externe, dna Ekaterina Zaharieva, la Comisia pentru 
afaceri externe (AFET), în 23 ianuarie a.c. Noua strategie a UE privind  
extinderea „ar trebui să fie incluzivă și să ofere o perspectivă tuturor țărilor 
din Balcanii de Vest”, a adăugat ministrul bulgar. Deputații europeni au 
subliniat că se așteaptă la noi măsuri concrete, și anume la deschiderea unor 
capitole de negociere. De asemenea, Bulgaria va aborda atent viitorul buget 
pe termen lung al UE, Cadrul financiar multianual (CFM). „ (…) Acest 
instrument important este o chestiune de securitate și stabilitate pentru UE. 
Dacă în următorul CFM nu vom vedea instrumentul de asistență pentru 
preaderare (IPA) sau acordul de parteneriat economic (APE), nu va exista o 
extindere” – a precizat ministrul Zaharieva. 
Cultură, educație, tineret și sport - programele europene pentru tineret,  o 
mai bună legislație în domeniul audiovizualului 
În domeniul educației, președinția se va concentra pe sporirea fondurilor 
pentru programul Erasmus + și pe încercarea de a le face mai incluzive. O 
mai bună calitate și un mediu școlar mai incluziv, recunoașterea calificărilor, 

competențele digitale și utilizarea tehnologiilor digitale în educație sunt, de 
asemenea, priorități ale președinției,  a declarat ministrul educației și științei, 
dl Krasimir Valchev, deputaților europeni de la Comisia pentru cultură și 
educație (CULT), în data de 23 ianuarie a.c. Finalizarea negocierilor și 
obținerea unui acord echilibrat cu privire la directiva privind serviciile mass-
media audiovizuale și legislația privind Corpul european de solidaritate sunt, 
de asemenea, priorități importante, au arătat, la rândul lor, ministrul 
adjunct al culturii, dna Amelia Gesheva, și ministrul tineretului și sportului, dl 
Krasen Kralev. 
Transport și turism -  pachetul de mobilitate, aviația, detașarea șoferilor 
Președinția va urmări să înregistreze progrese în privința pachetului pentru 
mobilitate curată, a declarat ministrul transporturilor, dl Ivaylo Moskovski, la 
prezentarea de la Comisia pentru transport și turism (TRAN) din data de  23 
ianuarie a.c. În ceea ce privește propunerea de salvgardare a concurenței în 
domeniul transportului aerian, președinția urmărește crearea unui 
instrument legislativ pentru protecția aviației împotriva practicilor neloiale 
ale țărilor terțe, fără a reduce conectivitatea în cadrul UE și cu celelalte țări. 
Deputații europeni au dorit să știe ce intenționează președinția să facă cu 
propunerile privind cabotajul, detașarea șoferilor, taxarea infrastructurii și 
transportul cu autobuzul și autocarul, cum ar putea fi promovat transportul 
ecologic și dacă președinția va sprijini crearea unei agenții europene pentru 
transportul rutier. 
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PREŞEDINŢIA BULGARĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE   

 

 

 

Reuniunea Consiliului afaceri externe 

În data de 22 ianuarie, a avut loc reuniunea Consiliului de afaceri 
externe (la Bruxelles)  prezidată de Înaltul Reprezentant, dna Federica 
Mogherini, unde au fost abordate subiecte precum: viitorul relaţiilor cu 
statele din Africa, Caraibe şi Pacific, situaţia din Libia şi procesul de pace din 
Orientul Mijlociu. 

 Referitor la viitorul relaţiilor cu statele din Africa, Caraibe şi Pacific 
(ACP), miniştrii de externe au avut discuţii  pe baza recomandării Comisiei 
europene privind un proiect de directive de negocieri pentru un parteneriat 
reînnoit cu statele ACP, dat fiind faptul că acordul actual (Acordul de la 
Cotonou) urmează să expire în 29 februarie 2020. Consiliul şi-a exprimat 
sprijinul faţă de recomandarea Comisiei şi a subliniat importanţa valorificării 
experienţei dobândite prin cooperarea în cadrul acordului de la Cotonou, în 
special în ceea ce priveşte dialogul politic şi migraţia. Discuţiile  pe marginea 
propunerii de mandat de negociere pentru Acordul post-Cotonou vor 
continua în cadrul grupurilor de pregătire relevante ale Consiliului, în 
vederea adoptării unei decizii de autorizare a deschiderii negocierilor în 
cadrul primului semestru al anului 2018. 

În cadrul dezbaterilor privind Libia, reprezentantul special al 
Secretarului General al ONU pentru Libia, dl Ghassam Salame a prezentat o 
imagine de ansamblu asupra situaţiei procesului politic de tranziţie, inclusiv 
privind progresul realizat pentru adoptarea unei noi constituţii şi 
planificarea viitoarelor alegeri. Consiliul a discutat, în continuare, despre 
importanţa angajamentului Uniunii Europene în Libia ca modalitate de 
sprijin a Organizaţiei Naţiunilor Unite în eforturile de a asigura stabilitatea 
politică şi de a identifica soluţii pentru a aborda situaţia migranţilor din Libia.  

În legătură cu procesul de pace din Orientul Mijlociu, miniştrii au 
trecut în revistă recentele evoluţii din zonă şi au analizat modul în care UE 
poate contribui la asigurarea angajamentului asumat de către părţile 
implicate pentru a se concretiza procesul de pace. 

În marja reuniunii, Înaltul Reprezentant alături de miniştrii de afaceri 
externe au luat parte la o discuție informală cu preşedintele palestinian, dl 
Mahmoud Abbas, ocazie cu care au fost reiterate mesajele Uniunii Europene 
privind importanţa implementării soluţiei bazate pe coexistenţa celor două 
state şi statutului Ierusalimului ca viitoare capitală a celor două. 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-5225_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-5225_fr.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:22000A1215(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:22000A1215(01)
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În cadrul discuţiilor, dna Federica Mogherini a declarat că „(...) Uniunea Europeană continuă să 
promoveze soluţia celor două state şi se opune activităţii de colonizare pe care o consideră neconformă 
cu dreptul internaţional. Iar pentru a atinge acest obiectiv trebuie să ne exprimăm şi să acţionăm înţelept 
şi coerent, cu un sentiment de responsabilitate. Acesta nu e momentul pentru a renunţa, dimpotrivă. 
Credem că palestinienii şi israelienii trebuie să demonstreze, acum mai mult decât oricând, deschiderea 
către dialogul cu întreaga comunitatea internaţională, cu persoanele implicate în acest proces, pentru a 
colabora în vederea unui rezultat negociat.” 

În continuarea dezbaterilor, Consiliul a adoptat concluzii privind Zimbabwe în care şi-a manifestat 
sprijinul şi interesul de a revizui politica faţă de acest stat, ţinând cont de progresele înregistrate până în 
prezent. De asemenea, miniştrii de externe au adoptat concluzii de stabilire a unei noi strategii privind 
Irakul şi au aprobat sancţiuni pentru Venezuela şi Coreea de Nord. Totodată, au fost adoptate priorităţile 
UE de cooperare cu Consiliul Europei pentru următorii doi ani, care vor fi în domeniul statului de drept, 
al drepturilor omului şi al democraţiei. 

Reuniunea Eurogrup  

Miniștrii de finanțe din statele UE din cadrul zonei euro, reuniți într-o nouă ședință de lucru, în data de 22 ianuarie a.c., au ajuns la un acord politic 
privind cea de a treia revizuire a programului de ajustare economică al Greciei, deoarece autoritățile elene au pus în aplicare aproape toate reformele necesare 
în cadrul acestei revizuiri. Acordul permite Grupului de lucru pentru Eurogrup și Mecanismului european de stabilitate (MES) să ia măsurile necesare pentru plata 
următoarei tranșe, atunci când cele câteva condiții rămase vor fi îndeplinite în întregime. O primă plată este prevăzută pentru luna februarie 2018, iar o a doua 
plată în primăvara acestui an. 

Totodată, Eurogrup-ul l-a numit pe dl. Hans Vijlbrief în calitate de nou președinte al Grupului de lucru pentru Eurogrup pentru un mandat de doi ani. Dl. 
Vijlbrief îi va succeda lui Thomas Wieser, care a prezidat acest Grup de lucru din ianuarie 2012. 

În plus, președintele Eurogrup-ului a demarat procedura de numire a unui nou vicepreședinte al Băncii Centrale Europene (BCE) printr-un apel de 
depunere a candidaturilor. Mandatul actualului vicepreședinte, Vítor Constâncio, se va încheia la data de 31 mai. 

De asemenea, ca urmare a Summit-ului euro, care a avut loc la 15 decembrie 2017, miniștrii de finanțe ai zonei euro au purtat o discuție de evaluare 
privind acțiuni suplimentare pentru aprofundarea Uniunii economice și monetare a UE (UEM). Practic, miniștrii europeni au reconfirmat concluziile adoptate la 
finalul acestui summit. 

În încheierea ședinței, Eurogrup-ul a mai propus și un schimb de opinii privind susținerea unei prezentări a Fondului Monetar Internațional (FMI) cu 
privire la principalele constatări preliminare din cadrul misiunii sale intermediare privind consultarea în baza articolului IV cu zona euro. 

 

http://www.consilium.europa.eu/media/32419/st05471en18.pdf
http://www.consilium.europa.eu/media/32406/st05285en18.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2018.016.01.0014.01.ENG&toc=OJ:L:2018:016I:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2018.016.01.0009.01.ENG&toc=OJ:L:2018:016I:TOC
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5553-2018-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5553-2018-INIT/en/pdf
http://www.european-council.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/01/22/eg-statement-on-greece/
http://www.european-council.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/01/22/eg-statement-on-greece/
http://www.european-council.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/01/22/eurogroup-hans-vijlbrief-appointed-president-of-the-eurogroup-working-group/
http://www.european-council.europa.eu/ro/meetings/euro-summit/2017/12/15/
https://www.imf.org/external/about/econsurv.htm
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Reuniunea Consiliului ECOFIN  

Consiliul ECOFIN13a hotărât eliminarea a 8 jurisdicții de pe lista UE 
a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale, în urma angajamentelor 
asumate la nivel politic înalt de a soluționa preocupările UE: Barbados, 
Grenada, Republica Coreea, RAS Macao, Mongolia, Panama, Tunisia și 
Emiratele Arabe Unite au fost mutate într-o categorie separată de jurisdicții 
care fac obiectul unei monitorizări atente. Astfel, decizia Consiliului ECOFIN 
lasă doar 9 jurisdicții pe lista jurisdicțiilor necooperante, față de cele 17 
anunțate inițial în data de 5 decembrie 2017. 

În această privință, dl. Vladislav Goranov, ministrul finanțelor al 
Bulgariei, țară care deține în prezent președinția Consiliului UE, a declarat 
că: „(…) Procedura noastră de includere pe [această] listă își dovedește deja 
utilitatea”. Ministrul bulgar a mai arătat că: "(…) jurisdicții din întreaga lume 
au depus eforturi pentru a-și asuma angajamente în vederea reformării 
politicilor lor fiscale. Obiectivul nostru este de a promova criteriul bunei 
guvernanțe fiscale la nivel mondial.”  

Miniștrii de finanțe europeni au discutat o serie măsuri în vederea 
abordării creditelor neperformante în sectorul bancar. În prezent, Comisia 
Europeană pregătește noi măsuri pentru a pune în aplicare planul de 
acțiune al Consiliului UE din iulie 2017 privind creditele neperformante. 

De asemenea, în cadrul Consiliul ECOFIN s-a discutat și 
despre perspectivele de creștere economică și dezechilibrele 
macroeconomice în cadrul procedurii Semestrului european, procesul anual 
al UE de monitorizare a politicilor macroeconomice în UE. Au fost adoptate 
concluzii în această privință și a fost aprobat un proiect de recomandare 
privind politicile economice ale zonei euro, în varianta propusă inițial de 
Comisia Europeană. 

                                                 
13 Ședința Consiliului ECOFIN din 23 ianuarie 2018, Bruxelles: Informare generală: 
http://www.european-council.europa.eu/media/32434/st05475en18.pdf 

Miniștrii au discutat și despre dezvoltarea, în continuare, a uniunii 
economice și monetare a UE, precum și despre prioritățile președinției 
bulgare în domeniul afacerilor economice și financiare. 

 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5086-2018-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5086-2018-INIT/ro/pdf
http://www.european-council.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/01/23/council-conclusions-on-the-2018-alert-mechanism-report/
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-european-semester-recommendation-euro-area_en
http://www.european-council.europa.eu/media/32434/st05475en18.pdf
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SUBIECTE DE   

ACTUALITATE 

 

ÎN PRESA EUROPEANĂ 

săptămâna 22 – 28  ianuarie 2018 

 
 
 

 Emmanuel Macron cere un nou plan european pe 10 ani 
Emmanuel Macron, în discursul prezentat la Forumul economic mondial de 
la Davos: “(…) cei care nu vor să meargă mai repede să nu-i oprească pe cei 
ambiţioşi”. (RO) 
 

 Liderii Grupului de la Vișegrad cer un nou proiect european 
În opinia acestora UE este nevoie de un nou proiect, care să țină cont și de 
părerea ţărilor central-europene şi care să se concretizeze într-o alianţă de 
state naţionale suverane, nu într-o federaţie. (RO) 
 

 

 

 

 Comisia Europeană dorește condiționarea fondurilor europene de 
respectarea statului de drept în viitorul cadru financiar multianual 
Comisia ia în considerare introducerea în viitorul buget a obligației ca statele 
membre să aibă ”sisteme judiciare funcţionale şi independente”.  
Discuțiile survin în contextul în care Brexit-ul va produce ”o gaură” de 12-13 
miliarde de euro în bugetul Uniunii. (RO) 
 

 Comisia pentru afaceri constituționale (AFCO) din Parlamentul European a 
votat în favoarea alcătuirii unor liste transnaționale la alegerile europene din 
2019 
Începând cu legislatura 2019-2024, este posibil ca din cele 73 de locuri 
rămase după Brexit, 46 să formeze o listă transnațională, iar restul de 27 să 
fie repartizate statelor membre în funcție de populația acestora. România ar 
urma să beneficieze astfel de un loc în plus. (RO)  
 

 Bruno Le Maire, Ministrul francez de finanțe:  iunie sau nimic pentru reforma 
zonei euro 
Acesta afirmă că deși sunt cunoscute de zece ani părțile care împiedică o 
adevărată reformă a zonei euro nu s-a făcut nimic în acest sens. “(…) Dacă 
nu putem merge mai departe în aceste trei luni, înseamnă, în realitate, că nu 
ne dorim să mergem înainte". (EN) 
 

 Parlamentul European refuză participarea la lucrările grupului operativ pentru 
subsidiaritate și proporționalitate propus de Comisia Europeană 
Grupul operativ pentru subsidiaritate, proporționalitate "mai puțin, dar mai 
eficient" s-a reunit pentru prima dată joi, 25 ianuarie 2018, fără 
reprezentanții Parlamentului European, în ciuda invitației Comisiei Europene 
de a desemna trei membri care să facă parte din acest grup. (EN) 
 

 UE elimină opt state de pe lista neagră a paradisurilor fiscale 
Barbados, Grenada, Coreea de Sud, Macao, Mongolia, Panama, Tunisia și 
Emiratele Arabe Unite s-au angajat să-și reformeze politicile fiscale și au fost 

http://www.caleaeuropeana.ro/in-primul-sau-discurs-la-forumul-economic-mondial-emmanuel-macron-cere-un-plan-european-pe-10-ani-cei-care-nu-vor-sa-mearga-mai-repede-sa-nu-i-opreasca-pe-cei-ambitiosi/
http://www.caleaeuropeana.ro/liderii-grupului-de-la-visegrad-cer-un-nou-proiect-europen-trebuie-sa-vorbim-despre-o-alianta-a-natiunilor-libere-nu-de-un-imperiu/
http://www.caleaeuropeana.ro/comisia-europeana-confirma-conditionarea-fondurilor-europene-de-respectarea-statului-de-drept-in-viitorul-cadru-financiar-multianual/
http://www.caleaeuropeana.ro/comisia-de-afaceri-constitutionale-afco-din-parlamentul-european-a-votat-in-favoarea-alcatuirii-unor-liste-transnationale-la-alegerile-europene/
https://www.politico.eu/article/its-june-or-nothing-for-eurozone-reform-bruno-le-maire/
https://euobserver.com/institutional/140676
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incluse pe o listă gri a entităților care fi monitorizate în respectarea 
angajamentelor. (RO) 
 

 Șeful Băncii Centrale Europene (BCE) respinge includerea  participanților la 
grupurile consultative ale BCE în registrului de transparență al UE 
Un grup de 30 de membri ai Parlamentului European i-au cerut lui Mario 
Draghi, șeful BCE, includerea grupurilor consultative în registrului de 
transparență al UE, după ce s-a constatat că majoritatea acestora provin din 
sectorul financiar. Mario Draghi a răspuns că BCE a folosit astfel de grupuri 
doar pentru "colectarea de informații”. (EN) 
 

 Germania și Austria sunt singurele țări europene pregătite pentru revizuirea 
majoră a regulilor europene privind protecția datelor personale 
Începând din 25 mai 2018, companiile europene vor fi amendate cu până la 
20 de milioane de euro sau 4% din totalul cifrei de afaceri, dacă nu respectă 
noile norme UE privind protecția datelor. Majoritatea statelor membre nu 
au pus încă în aplicare noul regulament al UE.  (EN)  
 

 Economia circulară în discuție la Forumul economic mondial de la Davos 
Din cele 92,8 miliarde de tone de resurse necesare economiei mondiale în 
2015, doar 8,4 miliarde au fost refolosite, în timp ce restul de 84,4 miliarde 
au fost "extrase" din natură. Rezultă că doar 9% din resursele naturale ale 
lumii sunt reintroduse în sistem, un procent alarmant. (FR) (EN) 
 

 FMI avertizează la Forumul economic mondial de la Davos asupra posibilității 
apariției unei crize și mai puternice 
Christine Lagarde, șefa FMI consideră că deși economia este în creștere, 
reformele întreprinse sunt evazive, nu se bazează pe creștere prin investiții 
în capital uman sau în tehnologie, iar de această creșterea a nu a beneficiat 

toată lumea. (FR) 
 

 Liderii europeni cer o mai mare egalitate socială 
La Forumul economic mondial de la Davos, liderii germani, francezi și italieni 
au declarat că sunt gata să regândească globalizarea și să corecteze greșelile 
trecutului pentru a reechilibra inegalitățile la nivel mondial. (EN) 
 

 Papa Francisc a făcut apel ca drepturilor tuturor lucrătorilor să fie respectat în 
contextul actual al creșterii automatizării 
Papa Francisc : „(...) Este esențial să se protejeze demnitatea persoanei 
umane, oferind în special tuturor oamenilor oportunități reale de dezvoltare, 
punând în aplicare politici economice care favorizează familia”. (EN) 
 

 Comitetul Regiunilor (CoR) organizează o dezbatere privind viitorul Europei 
împreună cu lideri locali și regionali 
Prim-ministrul portughez și prim-vicepreședintele Comisiei Europene vor 
dezbate viitorul Europei la 31 ianuarie 2018, în completarea discuțiilor de la 
sesiunea plenară a CoR cu privire la politica de coeziune a UE, la viitorul 
buget al UE și la politica în domeniul transporturilor. (RO) 
 

 Un nou canal de comunicare între Marea Britanie și Franţa? 
Ministrul de externe britanic, Boris Johnson, pledează pentru construirea 
unei noi legături peste Canalul Mânecii, afirmând că "conexiunile bune" sunt 
vitale pentru relaţiile viitoare. (RO) 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

http://www.caleaeuropeana.ro/ue-elimina-opt-state-de-pe-lista-neagra-a-paradisurilor-fiscale/
https://www.euractiv.com/section/politics/news/ecb-chief-rejects-chance-to-adopt-eus-transparency-register/
https://www.euractiv.fr/section/justice-affaires-interieures/news/commission-amps-up-pressure-on-member-states-ahead-of-massive-privacy-overhaul/
https://www.euractiv.fr/section/developpement-durable/news/leconomie-circulaire-sinvite-a-davos/
https://www.euractiv.com/section/circular-economy/news/circular-economy-in-the-limelight-in-davos/
https://www.euractiv.fr/section/economie/news/imf-warns-of-harder-crisis-as-bullish-ceos-come-to-davos/
https://www.euractiv.fr/section/monde/news/merkel-macron-gentiloni-take-the-high-ground-to-reshape-globalisation/
https://www.weforum.org/agenda/2018/01/the-pope-calls-for-humanity-in-the-face-of-workplace-automation?utm_content=bufferdbabd&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
http://cor.europa.eu/ro/news/Pages/future-of-europe.aspx
http://cor.europa.eu/ro/news/Pages/future-of-europe.aspx
http://www.euractiv.ro/extern/pod-de-flori-in-varianta-britanica-9838
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