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COMISIA EUROPEANĂ 

 

 

 

Politică regională 

Comisarul Corina Crețu a participat la Forumul Urban Mondial al ONU din Malaezia 

 

În perioada 7-13 februarie a.c., comisarul pentru politică regională, dna Corina Crețu, s-a aflat la Kuala Lumpur, Malaiezia, unde a participat la cel de-al 9-
lea Forum Urban Mondial la care au luat parte și reprezentanți ai autorităților locale, ONG-uri și experți în domeniul dezvoltării urbane durabile. 

În contextul  unei noi Agende urbane1, forumul a avut în vedere punerea în practică a fișei de parcurs din domeniul urban la nivel global, în vederea 
realizării obiectivelor Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă. „(…)Orașele reprezintă motoare de creștere și inovare și, în același timp, locul în care se regăsesc 
cele mai presante provocări:  sărăcie, marginalizare, poluarea aerului. UE, prin intermediul dimensiunii urbane a politicii de coeziune, precum și al propriei 
Agende urbane, este pregătită să deschidă drumul unei dezvoltări urbane durabile pe întregul glob. (…) Ca și în cazul combaterii schimbărilor climatice, UE este 
gata să arate calea spre dezvoltarea în întreaga lume a unor mari orașe curate, sigure și prospere. Europa și partenerii săi obțin rapid rezultate în cadrul acestor 
trei angajamente concrete, contribuind la modelarea marilor orașe ale viitorului.” - a declarat dna Corina Crețu .  

Dna Crețu a prezentat la forum progresele înregistrate în ceea ce privește cele trei angajamente voluntare luate de UE și partenerii săi în cadrul noii 
Agende urbane.  

                                                 
1
 Noua agendă urbană adoptată în cadrul conferinței Habitat III a ONU, care are loc la Quito, Ecuador, conține orientări pentru a face ca orașele să fie mai favorabile incluziunii, mai 

ecologice, mai sigure și mai prospere. Aceasta reprezintă o piatră de temelie în punerea în aplicare a Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă și a altor agende de reformă importante, 
precum Acordul de la Paris. Partenerii ONU Habitat, inclusiv UE și statele sale membre, au prezentat angajamente privind punerea în aplicare a noii agende urbane, fiecare având un domeniu 
de aplicare, realizări și rezultate preconizate specifice. 

http://wuf9.org/
http://habitat3.org/the-new-urban-agenda
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3477_ro.htm
https://habitat3.org/the-new-urban-agenda
https://habitat3.org/
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
http://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris/index_en.htm
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Astfel, în ceea ce privește: 

 Angajamentul pentru realizarea Noii agende urbane prin intermediul Agendei urbane a UE - În 
cadrul Agendei Urbane a UE au fost deja elaborate 3 din cele 12 planuri de acțiune, și anume cele 
privind sărăcia urbană, integrarea migranților și calitatea aerului. Planurile de acțiune includ 
recomandări, bune practici și proiecte care să fie reproduse în întreaga UE și în lume. Se preconizează 
că toate planurile de acțiune vor fi finalizate până la sfârșitul anului 2018. 

Angajamentul pentru elaborarea unei definiții armonizate la nivel mondial a orașelor mari - 
Pentru facilitarea monitorizării, a analizei comparative și, în cele din urmă, a elaborării unor politici, este 
important ca în întreaga lume să se folosească aceeași definiție a marilor orașe. În parteneriat cu 
Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), cu Organizația pentru Cooperare și 
Dezvoltare Economică (OCDE) și cu Banca Mondială, UE lucrează la o astfel de definiție care va fi 
prezentată la ONU în martie 2019. Până în prezent, Comisia a colectat estimări privind nivelul de 
urbanizare al fiecărei țări din lume și a oferit acces nerestricționat la aceste date pentru a facilita 
comparația cu definițiile naționale. În prezent, se efectuează un sondaj în 20 de țări, pentru a se obține 
feedback privind definiția aplicabilă la nivel mondial. În 12 țări există proiecte-pilot în desfășurare 
pentru compararea definiției aplicabile la nivel mondial cu cele naționale și pentru evaluarea 
diferențelor. În 2018, Comisia și partenerii săi vor elabora un instrument on-line gratuit care să ajute 
țările să testeze această definiție pe teritoriile lor.  

Angajamentul pentru sporirea cooperării dintre marile orașe în domeniul dezvoltării urbane 
durabile  -  Programul de cooperare urbană internațională (IUC) al UE a fost lansat în anul 2016 pentru a 
sprijini acest angajament și pentru a dezvolta cooperarea dintre marile orașe din jurul lumii. În prezent, 
în cadrul programului există 35 de perechi de mari orașe, fiind astfel implicate 70 de mari orașe, 35 din 
UE și 35 din afara UE. Printre acestea se numără Frankfurt (Germania) și Yokohama (Japonia), Bologna (Italia) și Austin (SUA), Almada (Portugalia) și Belo 
Horizonte (Brazilia). Toate parteneriatele elaborează planuri de acțiune locală bazate pe priorități urbane comune, precum accesul la apă, transportul sau 
sănătatea, împărtășind cunoștințe și bune practici pentru îndeplinirea obiectivelor lor comune. În cadrul Forumului Urban Mondial a fost lansat un nou apel 
pentru crearea a cel puțin 25 de noi perechi, orașele putându-și prezenta candidaturile on-line până la 9 martie. 

 

 

 

http://urbanagendaforthe.eu/
http://www.fao.org/home/en/
http://www.oecd.org/
http://www.worldbank.org/
http://ghsl.jrc.ec.europa.eu/CFS.php
http://ghsl.jrc.ec.europa.eu/CFS.php
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/international/urban/
http://www.iuc.eu/
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Afaceri economice și financiare, impozitare 

și vamă  

Previziunile economice intermediare din iarna anului 2018 

Potrivit previziunilor economice intermediare2 ratele de creștere3 
pentru zona euro și pentru UE au depășit estimările formulate anul trecut, 
continuându-se tranziția de la redresarea economică la expansiune.  

Previziunile de creștere pentru 2018 și 2019 au fost  ajustate către o 
valoare superioară față de cea prevăzută în luna noiembrie 2017, atât în 
cazul economiilor din zona euro, cât și în cazul economiilor din UE: de la 2,1 
% la 2,3 % pentru anul în curs și de la 1,9 % la 2,0 % pentru anul 2019. Acest 
lucru se explică atât prin existența în Europa a unor condiții favorabile 
reluării expansiunii economice, pe fondul îmbunătățirii continue a situației 
de pe piețele muncii și al faptului că indicatorul sentimentului economic se 
află în prezent la cote deosebit de ridicate, cât și printr-o revenire mai 
robustă decât se preconizase a activității economice și a schimburilor 
comerciale la nivel mondial. 

Se așteaptă ca rata inflației de bază, care exclude volatilitatea 
prețurilor la energie și la alimentele neprelucrate, să rămână la cote 
moderate având în vedere faptul că problema subutilizării forței de muncă 
se remediază lent, iar presiunile salariale rămân în limite rezonabile. Inflația 

                                                 
2
 Comisia Europeană va reveni la publicarea, în fiecare an, a două seturi de 

previziuni cuprinzătoare (în primăvară și în toamnă) și a două seturi de previziuni 
intermediare (în iarnă și în vară), în locul celor trei (de iarnă, primăvară și toamnă) pe care 
le-a publicat în fiecare an începând din 2012. Previziunile intermediare vor examina evoluția 
anuală și trimestrială a PIB-ului și evoluția inflației pentru anul în curs și pentru anii următori 
pentru toate statele membre și pentru zona euro, precum și datele agregate la nivelul UE. 

3
 Aceste previziuni se bazează pe o serie de ipoteze tehnice referitoare la evoluția 

cursurilor de schimb, a ratelor dobânzilor și a prețurilor produselor de bază, întemeiate pe 
informațiile disponibile până la data de 26 ianuarie 2018. În ceea ce privește toate celelalte 
date care au fost avute în vedere în scopul formulării acestor previziuni, acestea țin cont de 
informațiile disponibile până la data de 30 ianuarie 2018. 

 

globală va continua să reflecte influența semnificativă a prețurilor la energie, 
prevăzându-se o creștere modestă a acesteia în perioada următoare.  

Creșterea economică din România a accelerat în 2017, estimându-se 
că PIB-ul real a crescut cu 6,7 %, o creștere record față de nivelurile 
înregistrate în anii anteriori, respectiv în perioada post-criză economică. 
Principalul motor al creșterii a fost consumul privat, susținut de unele 
reduceri indirecte de impozite și de majorări salariale atât în sectorul public, 
cât și în cel privat.  

După o contractare în 2016, investițiile totale au început să crească 
din nou în 2017. Ritmul de redresare a investițiilor, totuși, a rămas scăzut, pe 
măsură ce investițiile publice au scăzut drastic pentru a doua oară 
consecutiv, față de 2015.  

Creșterea înregistrată de consumul privat a dus și la o creștere a 
importurilor. Ca o consecință, exportul net a acționat ca o piedică la 
creșterea PIB-ului real, în ciuda creșterii relativ puternice a exporturilor în 
general. 

Privind în perspectivă, Comisia Europeană indică o decelerare a 
creșterii PIB-ului la 4,5 % în 2018 și la 4,0 % în 2019. Anterior, Comisia 
prevăzuse niveluri mai ridicate de creștere pentru anii următori. Creșterea 
consumului privat se așteaptă să se tempereze în 2018, deoarece inflația 
cântărește tot mai mult în veniturile reale disponibile iar creșterea salariilor 
încetinește. Cu toate acestea, este de așteptat ca consumul privat să 
continue să acționeze ca principalul factor de creștere pe orizontul de 
prognoză al raportului Comisiei Europene.  

Totodată, analiștii de la Bruxelles estimează că investițiile se vor 
consolida pe fondul relansării procesului de implementare a proiectelor 
finanțate din fonduri UE. 

Condițiile pieței muncii s-au îmbunătățit simultan cu expansiunea 
economică. În anul 2017, rata șomajului a atins la cel mai scăzut nivel din 
ultimii 20 de ani. Piața contractată a forței de muncă, împreună cu o 
creștere de 16% a salariului minim în februarie 2017 și creșterile salariale 
din sectorul public au condus la o creștere mai rapidă a salariilor în general. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ecfin_forecast_winter_0718_ro_en.pdf
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În ansamblu, salariile medii nete se estimează că au crescut cu aproximativ 
13% în termeni reali în 2017. Se așteaptă ca salariile reale să continue să 
crească în 2018, dar într-un ritm mai lent, datorită creșterii în continuare a 
salariilor publice și a unei majorări suplimentare de    9% a salariului minim 
net care a fost acordată începând cu luna ianuarie a.c.. 

Pentru anul 2018, se prevede o inflație la nivelul 4,1%, iar pentru 
2019, de 3%. Inflația este proiectată să crească mai mult, ca urmare a 

presiunii consumului si a estompării efectelor reducerilor de impozite din 
ianuarie 2017. De asemenea, Banca Națională Română (BNR) a început să-și 
înăsprească politica monetară, pe măsură ce inflația a reintrat în intervalul 
țintă (2,5% +/- 1 punct procentual). În ianuarie 2018, BNR a majorat 
dobânda de politică monetară cu 0,25%, până la 2%, aceasta fiind prima 
creștere din anul 2008 până în prezent. 
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Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate/ Vicepreşedinte al 

Comisiei Europene, dna Federica Mogherini 

O perspectivă credibilă de aderare pentru Balcanii de Vest și un angajament sporit al UE în regiune 

Comisia Europeană a adoptat la 6 februarie a.c., “Strategia pentru o Perspectivă credibilă de aderare pentru Balcanii de Vest şi un angajament sporit al 
UE în regiune”, astfel cum a fost anunţată de preşedintele Juncker în discursul său privind Starea Uniunii din septembrie 2017. Această strategie prezentată de 
Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate, dna Federica Mogherini în cadrul sesiuni plenare a Parlamentului European, la Strasbourg, 
confirmă perspectiva europeană a regiunii ca investiţie geostrategică într-o Europă stabilă, puternică şi unită, bazată pe valori comune. De asemenea, strategia 
prezintă provocările cu care se confruntă Balcanii de Vest pe calea către aderarea la Uniunea Europeană şi lansează un mesaj puternic de încurajare pentru 
realizarea reformelor necesare şi orientărilor privind etapele pe care aceştia trebuie să le parcurgă. 

Strategia se referă la următoarele aspecte: 

 accentuarea reformelor și reconcilierea în domenii-cheie precum: statul de drept, drepturile fundamentale și guvernanța, în țările din regiune;  

 prezentarea a 6  inițiative emblematice în sprijinul procesului de transformare a Balcanilor de Vest; în acest scop, Comisia Europeană a propus majorarea 
treptată a finanțării în cadrul Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA) până în 2020 şi a anunţat că aceste iniţiative vor viza domenii precum: 
statul de drept, securitatea și migrația, dezvoltarea socio-economică, conectivitatea în domeniile transportului și energiei, agenda digitală, reconcilierea 
și relațiile de bună vecinătate; 

 stabilirea etapelor următoare pe calea aderării la UE, mai ales pentru Muntenegru și Serbia, în perspectiva anului 2025; 

 implicarea politică a liderilor din regiune, astfel încât aceștia să-și asume responsabilitatea transformării acestei ocazii istorice în realitate; 

 pregătirea UE pentru a primi noi membri, inclusiv din punct de vedere instituțional și financiar, pentru momentul în care unele țări vor îndeplini condițiile 
necesare pentru aderare; în acest context, Comisia Europeană va prezenta în al treilea trimestru al anului 2018, posibilităţile de utilizare pe scară mai 
largă a votului cu  majoritate calificată.  
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PARLAMENTUL EUROPEAN 

 

 

În săptămâna 6 – 8 februarie a.c., deputații europeni și-au desfășurat activitatea în cadrul plenului Parlamentului European, la Strasbourg – Franța.  

Prim-ministru croat Andrej Plenković - dezbatere despre „Viitorul Europei” 

A doua dezbatere privind „Viitorul Europei” a fost susținută de 
premierul Republicii Croația, Andrej Plenković, în plenul PE, în data de 6 
februarie a.c.  Dl Plenković a susținut că: „ (…) Drumul nostru trebuie să fie 
înainte, nu înapoi. Croația a intrat în Uniunea Europeană pentru a construi și 
a dezvolta proiectul european împreună cu partenerii noștri, pentru a 
construi un viitor bazat pe egalitate - egalitatea statelor, cetățenilor, 
ocaziilor.”  Prezentând viziunea sa pentru viitorul Europei, prim-ministru a 
subliniat că solidaritatea trebuie să rămână „unul dintre pilonii acțiunilor 
noastre”, iar  Europa unită este cheia „pentru că putem să înaintăm doar 
dacă suntem împreună”. Totodată, a subliniat importanța creșterii 
economice și a coeziunii și a susținut că UE are nevoie de toți membrii săi 
pentru a putea avansa în mod egal: „(…) Cetățenii noștri trebuie să simtă 
beneficiile apartenenței la UE, trebuie să îmbrățișeze și să participe activ la 
această construcție”.  De asemenea,  oficialul croat a apreciat că UE trebuie 
să investească în educație, cultură, creativitate, cercetare și dezvoltare, 
oferind stabilitatea financiară care să garanteze protecția cetățenilor față de 
posibile crize financiare. 

Salutând prezența prim-ministrului croat, președintele Parlamentului 
European, dl Antonio Tajani, a remarcat următoarele: „(…) În discursul său, 
premierul Plenković a prezentat o viziune pozitivă, progresistă  a viitorului 
Europei în care Croația și UE, lucrând împreună, vor realiza o Uniune mai 
eficientă. A adus argumente excelente în favoarea apartenenței la UE și a 
modului în care Croația a beneficiat de acest lucru. A menționat corect unele 
dintre provocările cu care trebuie să ne confruntăm împreună cum ar fi 
securitatea, migrația necontrolată și șomajul în rândul tinerilor.” 

În cadrul dezbaterilor care au avut loc ulterior, majoritatea liderilor 
grupurilor politice din PE a salutat angajamentul dlui Plenković pentru o 
Europă democratică. Unii deputați au subliniat importanța păstrării 
identității naționale a cetățenilor UE, combinată cu o puternică identitate 
europeană, fără ca acest lucru să fie perceput ca o contradicție de către 
naționaliști.  
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Alți deputați au reafirmat nevoia de a susține mai multe investiții 
pentru a se crea locuri de muncă, standarde de viață decente și o Europă 
care să își asume mai multă responsabilitate socială. Deputații au cerut și 
reforme instituționale, cum ar fi introducerea unei circumscripții pan-
europene și au reiterat angajamentul de a fi alături de alte state din Balcanii 
de Vest care doresc să adere la UE, de îndată ce disputele privind granițele 
vor fi rezolvate, iar criteriile Comisiei Europene vor fi îndeplinite. 

 

 

 

Parlamentul votează în favoarea eliminării blocajelor în comerțul on-line transfrontalier 

 În cazul bunurilor, cea mai mare blocare geografică a avut loc 
pentru echipamentele electromenajere (86%), iar în cazul serviciilor, pentru 
rezervările on-line în domeniul timpului liber, cum ar fi biletele la 
evenimente sportive (40%).  Consumatorii UE manifestă o cerere tot mai 
mare de cumpărături online transfrontaliere. În ultimii 10 ani, numărul 
europenilor care cumpără on-line s-a dublat. Parte a reglementărilor privind 
a piața unică digitală, regulamentul pentru eliminarea blocării geografice 
nejustificate a fost inclus în pachetul de comerț electronic, împreună cu 
legislația privind serviciile poștale transfrontaliere de coletărie, ce urmează a 
fi votată în plen în martie 2018 și cu o lege privind întărirea aplicării 
măsurilor de protecție a consumatorului, aprobată deja de Parlament în 
luna noiembrie 2017. 

În acest context, în data de 6 februarie a.c., Parlamentul European a 
adoptat o rezoluție4 privind geoblocarea și alte forme de discriminare 
bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților pe 

                                                 
4 Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 6 februarie 2018 referitoare la 

propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea 
geoblocării și a altor forme de discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, 
domiciliul sau sediul clienților pe piața internă și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 
2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE - COM(2016)0289 – 2016/0152(COD)  

piața internă.  Astfel, achizițiile on-line în UE vor fi fără blocaje sau 
redirecționări automate, iar cumpărătorii on-line transfrontalieri vor fi 
tratați la fel ca și cei locali, având acces la aceleași prețuri. Noile reguli vor 
interzice „blocarea geografică” a cumpărătorilor care accesează pagini de 
internet din alt stat membru UE5, pentru a le permite să aleagă de pe ce 
pagină vor achiziționa bunuri sau servicii, fără să fie blocați sau 
redirecționați automat către o altă pagină din cauza naționalității, locului de 
rezidență sau chiar al unui loc temporar în care se află. 

 Comercianții vor fi obligați să ofere acces la aceleași prețuri sau 
condiții de vânzare, atunci când: cumpărătorul primește servicii furnizate 
electronic care nu sunt protejate de copyright (cum ar fi servicii de stocare 
de date, cloud, firewall, găzduire pagini de internet); cumpără bunuri (cum 
ar fi aparate electromenajere, electronice, haine) care sunt livrate către un 
stat membru spre care comerciantul are ofertă de livrare în condițiile sale 
generale sau care sunt colectate de la un spațiu agreat de ambele părți, într-
un stat membru în care comerciantul oferă această opțiune (comercianții nu 
sunt obligați să livreze în toate statele UE, dar cumpărătorii trebuie să aibă 
opțiunea de a colecta pachetul de la o locație agreată cu comerciantul); 

                                                 
5
 63% dintre paginile de internet evaluate într-un chestionar nu permit achiziții din 

alt stat membru UE. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2109_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2109_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171214IPR90302/better-cross-border-parcel-delivery-services-to-boost-e-commerce
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171110IPR87814/buying-online-parliament-beefs-up-protection-against-fraudsters
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171110IPR87814/buying-online-parliament-beefs-up-protection-against-fraudsters
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0023+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO#BKMD-4
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cumpără un serviciu care este furnizat în spațiul comerciantului sau în altă 
loc unde operează comerciantul, cum ar fi hoteluri, evenimente sportive, 
închirieri de mașini, festivaluri de muzică sau bilete de intrare în parcuri de 
distracții. 

 Regulile interzic și tratamentul diferit pentru cumpărători în funcție 
de țara de origine a cardului de credit sau de debit. Furnizorii vor putea opta 
pentru ce modalități de plată doresc, dar nu vor putea alege instrumentele 
de plată pe baza naționalității. Conținutul digital de copyright protejat (cum 
ar fi cărți electronice, muzică ce poate fi descărcată sau jocuri on-line) nu 
face obiectul acestor noi reguli, pentru moment. Comisia va trebui să 
evalueze după 2 ani de la intrarea în vigoare a acestei legislații dacă 
interzicerea blocării geografice trebuie extinsă pentru acest segment. 

Raportorul Roza Thun (PPE, Polonia) este de părere că: „(…) Aceste 
noi reguli  privind blocarea geografică sunt un pas important către o piață 
unică digitală, competitivă și integrată, atât pentru consumatori, cât și 
pentru comercianți. Reprezintă, de asemenea, un moment important în lupta 
împotriva discriminării consumatorilor pe baza naționalității sau locului de 
rezidență, un lucru care nu trebuie să se întâmple în Europa noastră unită. 
Am dovedit că Uniunea Europeană poate oferi rezultate concrete cetățenilor 
de pe tot continentul, aducând schimbări pozitive în viața lor de zi cu zi.” 

Noile reguli privind blocarea geografică trebuie aprobate formal de 
Consiliu și se vor aplica la 9 luni după publicarea în Jurnalul Oficial al UE, 
adică înainte de sfârșitul anului 2018. 

Dezbatere despre România -  amenințări la adresa statului de drept prin reforma sistemului 

justiției 

În data de 7 februarie a.c., la Parlamentul European au avut loc 
dezbateri privind „Amenințări la adresa statului de drept prin reforma 
sistemului justiției din România”6, la iniţiativa Grupului Verzilor. Deputații 
europeni au discutat și au evaluat reforma sistemului de justiție, împreună 
cu reprezentanții Consiliul și ai Comisiei Europene. Această dezbatere a fost 
generată de modificările aprobate de Parlamentul României privind o 
revizuire a sistemului de justiție, prin modificarea a 3 legi care se referă la 
statutul judecătorilor și procurorilor, organizarea sistemului judiciar și 
organizarea și funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii. De 
asemenea, au mai fost modificate regulile privind conflictele de interes și se 
au în vedere modificări ale Codului Penal și ale Codului de Procedură Penală. 
Cu doar o zi înaintea dezbaterilor din Parlamentul European, ministrul 
român al justiţiei, dl Tudorel Toader, a avut, la Strasbourg, o întâlnire cu 
prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, pe teme 
privind modificarea legilor justiției.   

                                                 
6
 2018/2512(RSP)  

Săptămâna trecută Comisia Europeană, prin vocea președintelui 
Juncker și a dlui Timmermans,  și-a exprimat îngrijorarea7 față de impactul 
pe care aceste modificări le-ar putea avea asupra independenței sistemului 
de justiție din România și a capacității sale de a lupta eficient împotriva 
corupției. 

În data de 15 noiembrie 2017 Comisia Europeană a lansat raportul8 
privind progresele înregistrate în România în cadrul Mecanismului de 
cooperare și de verificare.  

                                                 
7

 Declarație comună a președintelui Juncker și a prim-vicepreședintelui 
Timmermans ai Comisiei Europene privind evoluțiile recente din România din 24 ianuarie 
2018. 

8
 COM(2017) 751 - raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu 

privind progresele înregistrate în România în cadrul Mecanismului de cooperare și de 
verificare  

http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/96776/ROZA+GRAFIN+VON_THUN+UND+HOHENSTEIN_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/2512(RSP)
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-423_ro.htm
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/comm-2017-751_ro.pdf
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Modificarea componenței Parlamentului European în 2019 - după Brexit   

Membrii Parlamentului European au  dezbătut și votat, în data de 8 februarie a.c. o rezoluție9  care arată cum vor fi redistribuite o parte a mandatelor de 
care dispune în prezent Regatul Unit, după ce acesta se va retrage, la alegerile din 2019, precum și faptul că numărul deputaților europeni se va micșora de la 
751 la 705.  

În prezent, nu există o formulă precisă care să determine numărul de deputați europeni pe care îi are fiecare țară, ci doar câteva reguli generale 
prevăzute în articolul 14 din Tratatul privind Uniunea Europeană.  

În raportul10, adoptat în Comisia pentru afaceri constituționale (AFCO), se menționează că se vor redistribui 27 de locuri din cele 73 alocate actualmente 
Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, iar diferența de 46 de locuri se vor rezerva pentru potențiale aderări, în condițiile în care UE urmărește să se 
extindă spre Balcanii Occidentali în următorii ani. Propunerea ia în considerare populația statelor membre și urmează principiul proporționalității degresive. În 
raportul dezbătut și votat la AFCO exista propunerea de a se înființa liste electorale paneuropene sau transnaționale11 (TLN), ceea ce însemna stabilirea unei 
circumscripții comune pe întreg teritoriul UE - subiect care a scos în evidență diferențe de viziune între grupurile politice din Parlamentul European12. Totodată, 
raportul AFCO mai specifica faptul că numărul deputaților europeni aleși dintr-o circumscripție electorală la nivelul întregii UE ar trebui, pe viitor, să corespundă 
cu numărul țărilor UE, de îndată ce finalizarea reformei electorale în vigoare a UE o va permite. Potrivit sistemului listelor transnaționale, un anumit număr de 
locuri dintre cele vacantate după Brexit, ar fi fost atribuit unui colegiu electoral european comun, unde ar fi existat liste transnaționale. Ideea acestor liste 
transnaționale vine,  la propunerea președintelui francez, dl Macron, în ideea că 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 în unanimitate în 
cadrul Consiliului UE și ratificarea legii în toate statele membre. Ideea listelor transnaționale a fost lansată în cadrul alegerilor europene din 2014, cea privind 
Spitzenkandidat13, prezentată în sensul în care fiecare familie politică să poată avea un candidat pentru șefia Comisiei Europene.  

                                                 
9
 Rezoluţia Parlamentului European din 7 februarie 2018 privind componența Parlamentului European - 2017/2054(INL) – 2017/0900(NLE) 

10
Fisă de procedură 2017/2054(INL)  

11
Necesitatea reformării Uniunii Europene şi refondarea sa pe noi baze pentru a combate un deficit democratic a readus în atenţia publică problematica listelor transnaţionale pentru 

alegerile pentru Parlamentul European. Prima dată propunerea pentru aceste liste a fost lansată în 1998, în raportul vicepreședintelui Parlamentului European, dl Georgios Anastassopoulos, și 
cel mai recent în propunerea Parlamentului de reformă a legii electorale europene în noiembrie 2015. Listele transnaționale nu reprezintă un pericol pentru democrația europeană, ci, 
dimpotrivă, ar permite cetățenilor europeni să voteze direct pentru candidatul lor preferat, ceea ce va completa inovația alegerilor din 2014, când Parlamentul și-a apărat cu succes 
prerogativele de a alege șeful executivului, deoarece este dreptul fiecărui parlament într-o democrație parlamentară. Listele transnaționale vizează cele 27 de locuri. În consecință, în afară de a 
vota pentru un deputat al țării sale, alegătorul european va vota pentru o listă pe care vor figura reprezentanți ai mai multor state membre. 

12
 Potrivit Tratatului UE, numărul de membri ai Parlamentului European nu poate depăși 750, fără președinte. La împărțirea numărului de mandate se aplică „principiul 

proporționalității descrescătoare”, respectiv cele 751 de locuri sunt alocate în funcție de mărimea populației statelor membre, dar statele membre cu o populație mai numeroasă acceptă să fie 
subreprezentate în favoarea unei reprezentări mai mari a țărilor UE cu o populație mai redusă. 

13
 În acest context, într-un raport separat, adoptat la 7 februarie a.c., deputații europeni și-au reiterat sprijinul pentru procedura „Spitzenkandidaten”, introdusă în 2014, conform 

căreia partidele politice europene ar trebui să nominalizeze, înainte de alegerile pentru UE, candidatul lor la funcția de președinte al Comisiei Europene. Deputații susțin că procedura stabilește 
o legătură între alegerea președintelui Comisiei și rezultatul alegerilor și declară că Parlamentul este gata să respingă orice candidat la postul de președinte al Comisiei care nu a trecut prin 
acest proces. 

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/ro/plenary/search-by-date
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012M/TXT&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1520748&t=e&l=en
Rezoluţia%20Parlamentului%20European%20din%207%20februarie%202018%20privind%20componența%20Parlamentului%20European%20(2017/2054(INL)%20–%202017/0900(NLE))
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0029+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2017/2054%28INL%29
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20180202IPR97026/procedura-candidatilor-cap-de-lista-nu-poate-fi-eliminata-spun-deputatii


 
12 

Componența legislativului european este stabilită  
după următoarele reguli: 

 

- numărul maxim de al deputaților europeni  este de 750 + președinte; 
 

- numărul maxim de deputaților europeni  pe țară este de 96; 
 

- numărul minim de deputaților europeni  pe țară este de 6; 
 

- locurile în Parlamentul European sunt distribuite după principiul 
proporționalității  degresive; 

 
- 46 dintre cele 73 de locuri ale Marii Britanii, rămase vacante după 

Brexit, disponibile pentru o posibilă lărgire a UE;  
 

- celelalte 27 de locuri vor fi împărțite între 14 state membre            
sub-reprezentate. 

 

În diferite dezbateri europene și naționale, parlamentarii au fost de părere că alegerile europene nu sunt deloc europene, ci reprezintă o sumă a legilor 
electorale naționale, ale listelor electorale și ale campaniilor electorale naționale. După 40 de ani de la introducerea alegerilor directe pentru Parlamentul 
European, se credea că a venit momentul potrivit ca acestea să capete o dimensiune europeană reală. Alegerile europene ar trebui să se concentreze asupra 
politicilor europene și să nu fie folosite ca alegeri naționale. 

Argumente pro și contra listelor transnaționale. 

Jérome Lavrilleux (PPE) este de părere că „(...) listele transnaționale 
prezintă un interes tactic mai ales pentru țările mari ale UE. O listă 
transnațională va obține un mare număr de voturi tocmai în țările în care 
există cel mai mare număr de votanți și care din același motiv demografic și-
au putut prezenta cei mai mulți candidați. Este cazul Franței, Germaniei, 
Italiei, Spaniei și al Poloniei. Este, deci, o modalitate pentru unele țări de a-și 
mări numărul de reprezentanți în Parlament”.  Principiul listelor 
transnaționale la alegerile europarlamentare din 2019 este însă departe de a 
fi pe deplin acceptat. El are nevoie de aprobarea plenului, la sesiunea de la 
Strasbourg din luna februarie a.c. - o etapă posibil de trecut în opinia dlui 
Lavrilleux - dar marea problemă este aprobarea de către Consiliul European 
ce reunește șefii de stat și de guvern ai statelor membre ale UE și unde este 
nevoie de vot unanim. Gyoergy Schoepflin (PPE) consideră că „(…) listele 
transnaționale sunt o idee proastă”, deoarece vor exista 27 de deputați în 
Parlamentul European care nu aparțin nimănui.  Suporterii TNL susțin că vor 
reprezenta toți cetățenii Europei. Pentru oricine cunoaște Europa, răspunsul 
este un nu răsunător. Deci, în mod ipotetic, acești 27 deputați europeni care 
plutesc liber vor sta acolo în Parlamentul European și nu vor răspunde 
nimănui.” 

Eurodeputatul român Cristian Preda (PPE), consideră că  introducerea unei circumscripții paneuropene va necesita o schimbare a legislației electorale - 
care, la rândul ei, va necesita un vot unanim în Consiliul UE și ratificarea în toate statele membre. Astfel introducerea unei circumscripții transnaționale va întări 
semnificația cetățeniei europene și caracterul european al alegerilor pentru Parlament. „(…) Am susținut listele transnaționale și în mandatul trecut, și acum, 
când sunt și membru al comisiei de afaceri constituționale. (…) Dacă votul în plen va fi favorabil, propunerea trebuie adoptată și de Consiliul European”. 

Co-raportorul Danuta Hübner (PPE, PL) a spus: „(...) În momenteîn care democrația, ca sistem, este pusă la îndoială este datoria noastră să reaprindem 
încrederea cetățenilor pentru aceasta. Sper că putem face un pas în direcția corectă prin aprobarea unei distribuții a locurilor din PE corecte, obiective, în spiritul 
tratatelor”.  

                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/124731/JEROME_LAVRILLEUX_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/28135/mep_home.html
https://euobserver.com/opinion/140867
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/96838/CRISTIAN%20DAN_PREDA_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/96779/DANUTA+MARIA_HUBNER_home.html
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Co-raportorul Pedro Silva Pereira (S&D, PT) a spus: „(...) Acest vot este un pas înainte, important pentru democrația europeană. Noua alocare a locurilor 
înseamnă că vom reduce numărul total al deputaților de la 751 la 705, asigurându-ne că nici un stat membru nu pierde vreun loc. Țările sub-reprezentate în 
momentul de față vor primi 27 dintre cele 73 de locuri vacantate de retragerea Marii Britanii. Astfel, Parlamentul European va deveni o reflecție mai clară a 
cetățenilor pe care îi reprezintă”.  

Însă, propunerea Comisiei AFCO referitoare la numărul  de deputați europeni care să fie aleși pe o listă pan-europeană a fost respinsă de plenul 
Parlamentului, în mare majoritate cu ajutorul grupului PPE. Votul a fost - împotriva - 368 , pentru  - 274,  abțineri – 34.  

Noile norme vor intra în vigoare la timp pentru alegerile europene din 2019, dar vor trebui să fie aprobate de statele membre. După aprobarea plenului, 
inițiativa legislativă va fi supusă deciziei unanime a Consiliului European (șefii de stat și de guvern din UE), iar apoi se va întoarce în Parlament pentru un vot final. 
Compoziția Parlamentului European pentru legislatura 2019 - 2024 este una dintre temele probabile de discuții între liderii UE în cursul reuniunii informale din 
februarie.  

După alegerile din 23-26 mai 2019, România va reveni la 33 de membri în Parlamentul European. Cele 27 de locuri cuprinse în procesul redistribuirii vor fi 
împărțite de 14 state membre, care sunt considerate relativ sub-reprezentate: Franța, Spania, Italia și Olanda vor câștiga cele mai multe locuri14, Irlanda va primi 
2 (de la 11 la 13), în timp ce alte state cum ar fi Danemarca, Estonia, România, Polonia, Austria, Slovacia, Finlanda și Suedia vor primi câte un loc. În prezent 
România deține 32 de locuri în Parlamentul European, situându-se pe locul 715. După Ieșirea Regatului Unit din UE, România va fi pe locul șase în rândul 
delegațiilor naționale din Parlamentul European16. 

                                                 
14

 Franța (de la 74 la 79), Spania (de la 54 la 59), Italia (de la 73 la 76), Olanda (de la 26 la 29). 
15

 După Germania (96), Franța (74), Marea Britanie și Italia (câte 73), Spania (54) și Polonia (51). 
16

 România a mai deținut 33 de mandate în Parlamentul European în mandatul 2009-2014, însă o dată cu aderarea Croației a pierdut un loc. 

http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/124747/PEDRO_SILVA+PEREIRA_home.html
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Schimbarea climatică: reducerea mai rapidă a emisiilor de CO
2 
și finanțarea inovațiilor 

Comisia Europeană a publicat o propunere legislativă privind faza a IV-a a ETS la 15 iulie 201517. Obiectivele acesteia sunt de a atinge ținta UE pentru 
2030,  de a reduce emisia de gaze cu efect de seră cu cel puțin 40%, protejând industria UE față de riscul scurgerilor de carbon, promovând inovația și pentru a 
moderniza sectoarelor industriale și energetice în următoarea decadă.   

Deputații europeni au votat pe data de 6 februarie a.c., două rezoluții  în domeniul energiei: una privind inovarea pentru o energie curată18 și o a doua 
privind rentabilizarea reducerii emisiilor de CO2 și sporirea investițiilor în acest domeniu19. Rezoluțiile vizează punerea în aplicare a angajamentelor din Acordul 
de la Paris.  

În ceea ce privește accelerarea inovării în domeniul energiei curate – Parlamentul European a votat un raport de inițiativă, prin care se cere Uniunii să 
asigure securitatea investitorilor privați care finanțează cercetarea și implementarea proiectelor din domeniul energiilor curate. Această securitate se dorește a 
fi asigurată printr-un cadru juridic și financiar stabil și coerent cu toate angajamentele deja asumate. De asemenea, se cere ca liberalizarea piețelor energiei să 
continue, în special se cere eliminarea subvențiilor energetice și a obstacolelor la libera fixare a prețurilor. Instrumentele financiare trebuie să fie simplificate și 
trebuie mărită coerența fondurilor consacrate energiei curate, iar finanțarea trebuie să fie garantată pe termen lung. În acest sens, a fost solicitat un buget de 
minimum 120 miliarde euro pentru Programul-Cadru 2021-2027 și creșterea cu 50% față de programul Orizont 2020 a finanțării proiectelor din domeniul 
energiei. În rezoluție se mai precizează că cetățeanul de rând trebuie să fie „educat” să economisească mai multă energie. De asemenea, trebuie să fie 
încurajate și finanțate infrastructura automobilelor electrice și recursul la ele, precum și soluțiile de stocare a hidrogenului, iar măsurile anti-dumping să 
garanteze aportul industriei europene la tranziția energetică. 

În ceea ce privește rentabilizarea reducerii emisiilor de CO2 și sporirea investițiilor în acest domeniu se cere o reducere mai ambițioasă a emisiilor de gaz 
cu efect de seră și dublarea capacității rezervei de stabilitate a pieței ETS pentru a elimina certificatele aflate în exces pe piață. Sunt avute în vedere noi reguli 
privind alocarea gratuită a certificatelor de emisie, pentru evitarea delocalizărilor pe motive energetice.  

Raportorul Julie Girling (ECR, UK) este de părere că: „(…) ETS rămâne principalul pilon al politicii UE de combatere a schimbării climatice. Am făcut tot ce 
am putut pentru a agrea o actualizare ambițioasă a sistemului. ETS a avut mulți detractori de-a lungul timpului. Am abordat multe probleme – de la prețul 
carbonului care era clar prea mic pentru a face piața funcțională la tema extrem de dificilă a unui echilibru între ambițiile noastre privind mediul și protecția 
industriei europene – mare consumatoare de energie.” 

                                                 
17

 Sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) stabilește o limită a totalului gazelor cu efect de seră care poate fi emis. În aceste limite, companiile primesc sau 
cumpără certificate pentru emisii pe care le pot tranzacționa între ele după nevoi. 

18
 Rezoluţia Parlamentului European din 6 februarie 2018 referitoare la accelerarea inovării în domeniul energiei curate - 2017/2084(INI) 

19
 Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 6 februarie 2018 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 

2003/87/CE în vederea rentabilizării reducerii emisiilor de dioxid de carbon și a sporirii investițiilor în acest domeniu (COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD)) (Procedura legislativă 
ordinară: prima lectură) 

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96956/mep_home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0026+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0024+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
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PREŞEDINŢIA BULGARĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE

 

 

Consiliul de asociere UE-Georgia 

În data de 5 februarie a.c., a avut loc la Bruxelles cea de-a 4-a 
reuniune a Consiliului de asociere dintre Uniunea Europeană şi Georgia care a 
fost prezidată de Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de 
securitate, dna Federica Mogherini.  Dl prim-ministru Ghiorghi Kvirikaşvili a 
condus delegaţia georgiană. Consiliul a luat act de progresele înregistrate în 
punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Georgia şi sprijină 
consolidarea relaţiilor pe viitor. De asemenea, a salutat adoptarea reformei 
constituţionale şi  avizul general pozitiv al Comisiei de la Veneţia care a 
apreciat că reformele din Georgia privind concretizarea unui sistem 
parlamentar sunt pe drumul cel bun. Totodată, a reiterat sprijinul pentru o 
cooperare strânsă cu noul guvern georgian spre a realiza progrese în ceea ce 
priveşte agenda bilaterală comună UE-Georgia. De asemenea, părțile au 
discutat despre modalităţile de consolidare a cooperării în domeniul politicii 
externe şi de securitate şi au anunțat că vor reflecta asupra aspectelor 
discutate în cadrul primului Dialog de securitate strategică UE-Georgia care 
a avut loc în luna octombrie 2017. 

În plus, Consiliul a salutat atât progresele realizate în  punerea în 
aplicare a unor reforme cuprinzătoare în sectorul judiciar şi în cel al 
regimului de călătorii de scurtă şedere fără viză pentru Georgia, cât şi 
progresele  privind acordul de liber schimb aprofundat şi cuprinzător 

(DCFTA). Consiliul a încurajat 
Georgia să sporească 
participarea femeilor la viaţa 
politică şi să continue punerea 
în aplicare, efectivă, a 
Convenţie de la Istanbul 
privind prevenirea şi 
combaterea violenţei 
împotriva femeilor şi a 
violenţei domestice.  

De asemenea, Consiliul 
a salutat adoptarea unui nou pachet de asistenţă pentru perioada 2017-
2020 care cuprinde suma de 370-450 de milioane de euro pentru Georgia şi 
care se axează pe dezvoltarea economică şi identificarea oportunităţilor de 
piaţă, pe consolidarea instituţiilor şi a bunei guvernanţe, pe sprijinirea 
conectivităţii, a eficienţei energetice, a politicilor legate de mediu şi de 
schimbări climatice, precum şi sprijinirea mobilităţii şi a contactelor 
interpersonale. La finalul dezbaterii, Consiliul a subliniat importanţa 
transpunerii strategiilor în priorităţi şi rezultate clare şi concrete în materie 
de politici. 
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Consiliul de cooperare UE - Azerbaidjan

 
În data de 9 februarie a.c., a avut loc cea de-a 15-a reuniune a Consiliului de cooperare UE-Azerbaidjan care a fost prezidată de Înaltul Reprezentant 

pentru afaceri externe şi politica de securitate, dna Federica Mogherini. Delegaţia din Azerbaidjan a fost condusă de ministrul de afaceri externe, dl Elmar 
Mammadzarov.  

Consiliul a revizuit starea relaţiilor dintre cele două părţi în cadrul Parteneriatului estic şi al politici europene de vecinătate şi a prezentat rezultatele 
Summit-ului Parteneriatului estic din 2017, în cadrul căruia Uniunea Europeană şi-a menţinut angajamentul privind sprijinirea integrităţii teritoriale, 
independenţa şi suveranitatea tuturor partenerilor săi. 

Ambele părţi au salutat lansarea noilor negocieri privind un nou acord bilateral, precum şi priorităţile parteneriatului şi au convenit asupra necesităţii de 
a le încheia cât mai repede. Consiliul a abordat şi aspectele privind democraţia, statul de drept şi libertăţile fundamentale, inclusiv libertatea de exprimare şi de 
asociere şi a subliniat faptul că toate acestea trebuie consolidate pentru a sprijini dezvoltarea unui stat independent, stabil şi prosper. 

Cu privire la cooperarea comercială şi sectorială, în special în sectorul energetic, Consiliul a subliniat importanţa strategică a coridorului sudic al gazelor. 
De asemenea, au fost discuții și despre cooperarea în sectorul transporturilor, despre cooperarea privind sistemul judiciar, educaţie, mediu şi climă. Consiliul de 
cooperare a subliniat importanţa promovării mobilităţii, analizând deschiderea unui dialog cu Azerbaidjan privind liberalizarea vizelor. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-ministerial-meetings/2018/02/09/
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BREXIT  

Stadiul negocierilor dintre Uniunea Europeană 

 și Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord 

 

Comisia Europeană a dat publicităţii textul provizoriu conţinând dispoziţiile tranzitorii care urmează 

a fi cuprinse în Acordul de retragere. La Bruxelles au avut loc discuții între reprezentanții celor două 

părți. La 5 februarie a.c., în urma prânzului de lucru pe care l-a avut cu David Davis, negociatorul 

britanic pentru Brexit, şi cu Theresa May, premierul britanic, Michel Barnier a dat o declaraţie de presă la Bruxelles, subliniind direcțiile în care trebuie să se facă 

progrese rapide: 

 în primul rând să se transpună Raportul comun în termeni legali; 

 în al doilea rând, în perioada de tranziţie, Regatul Unit şi UE trebuie să respecte aceleaşi reguli.  Dar certitudinea cu privire la perioada de tranziţie 
va veni doar odată cu ratificarea acordului de retragere; 

 în al treilea rând, în ceea ce priveşte viitorul parteneriat, Regatul Unit trebuie să-şi clarifice poziţia. 

Ideea esenţială, ferm subliniată de dl Barnier, este că  „fără o uniune vamală şi în afara pieţei unice barierele în calea comerţului şi schimbului de bunuri şi 
servicii sunt inevitabile”. 

La rândul său, David Davis a punctat poziţia Regatului Unit: „(…) dorim un acord comercial cât mai cuprinzător şi un acord vamal și totul fără fricțiuni, 
dorim să facem comerţ ca şi până acum, având în acelaşi timp posibilitatea de a avea relaţii comerciale cu restul lumii”. 

La 7 februarie a.c., Comisia Europeană a dat publicităţii textul provizoriu conţinând dispoziţiile tranzitorii care urmează a fi cuprinse în Acordul de 
retragere. Documentul transpune în termeni legali principiile enunţate în cadrul întrunirilor Consiliului UE din 29 aprilie 2017 şi 15 decembrie 2017, ca şi 
directivele de negociere adoptate la 29 ianuarie 201820.  

                                                 
20

 În esență, întrucât Marea Britanie va rămâne parte a  pieţei unice şi uniunii vamale (cu respectarea celor patru libertăţi fundamentale) până la 31 decembrie 2020, va fi obligată să 
respecte legislaţia UE şi jurisdicţia Curţii Europene de Justiţie. În această perioadă, acquis-ul UE se va aplica în continuare, în integralitatea lui, Marii Britanii; orice schimbare a acquis-ului i se va 
aplica automat. Întrucât, de la 30 martie 2019, Marea Britanie va fi ţară terţă, nu va mai putea fi reprezentată în instituţiile, agenţiile, organele şi birourile Uniunii. 

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-642_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/transition.pdf
http://www.consilium.europa.eu/media/21754/29-euco-art50-guidelines-ro.pdf
http://www.consilium.europa.eu/media/32236/15-euco-art50-guidelines-en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/gac-art50/2018/01/29/
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Proiectul trebuie discutat de către reprezentanţii celor 27 state membre înainte de a fi oficial transmis Regatului Unit, dar constituie baza pentru 
discuţiile care au început săptămâna aceasta la Bruxelles. Ultima notă de subsol din textul provizoriu a provocat o serie de reacţii dure în Marea Britanie, dar și 
reacția dlui Michel Barnier21. Nota respectivă prevede că în partea destinată guvernanţei şi soluţionării diferendelor din Acordul de retragere trebuie să fie 
prevăzut un mecanism care să permită UE să aplice restricţiile asupra beneficiilor pieţei unice în cazul în care ar fi necesară o perioadă prea lungă de timp pentru 
a duce Regatul Unit la Curtea Europeană în vederea soluţionării vreunei dispute.  

După ședințe preliminare în cadrul „cabinetului de război” Brexit, delegaţia britanică a plecat la Bruxelles pentru discuţii cu dl Michel Barnier.  

În declarația negociatorului șef al UE, Michel Barnier, au fost dezvoltate cele trei puncte principale ale agendei comune: 

 în ceea ce privește granița cu Irlanda, ideea principală este aceea a evitării unei “granițe dure”, prin găsirea unor soluții precise, clar și lipsite de 
ambiguități; în urma ultimelor discuții, Regatul Unit a acceptat necesitatea păstrării scenariului 
operațional existent – menținerea regulilor pieței interne și uniunii vamale, pe care se sprijină 
cooperarea Nord - Sud,  și principiile Acordului “Good Friday”22; 

 în ceea ce privește guvernanța acordului de retragere: pentru a fi credibil și durabil, 
acordul de retragere trebuie să cuprindă un mecanism eficient de punere în aplicare și de rezolvare 
a diferendelor; asupra acestui mecanism se păstrează principalul dezacord între cele două părți. 

 în legătură cu perioada de tranziție, care constă în a prelungi aplicarea acquis-ului UE, 
aceasta a fost cerută de către Regatul Unit și a primit acordul Consiliului UE la 15 decembrie 2017, și 
mandatul Consiliului la 29 ianuarie și a fost prezentat săptămâna aceasta Regatului Unit care a 
insistat pentru a se ajunge la un acord cu privire la perioada de tranziție până la consiliul din martie. 
Dar situația este îngreunată de o serie de dezacorduri punctuale referitoare la: drepturile 
cetățenilor, solicitarea Regatului Unit de a avea dreptul să se opună în cazul în care nu ar fi de acord 
cu regulile sau legile nou intrate în vigoare la nivelul UE în perioada de tranziție; solicitarea Regatului Unit de a continua să beneficieze de dreptul său de a 
participa la noile politici europene, chiar în situația în care a decis să părăsească cadrul acestora la sfârșitul perioadei de tranziție. Poziția UE în această privință 

                                                 
21

 David Davis a acuzat Comisia Europeană că acţionează cu „rea-credinţă”. El a descris limbajul utilizat în   proiectul de document drept „nepoliticos” (”discourteous”). „Documentul 
poate fi cu greu numit juridic. Este un document politic”, un document prin care se urmărește pedepsirea Marii Britanii - https://www.theguardian.com/politics/2018/feb/08/david-davis-eu-
bad-faith-punish-brexit  

De cealaltă parte, în cadrul conferinței de presă din 9 februarie, Michel Barnier a subliniat că nu poate fi vorba despre o “pedeapsă” aplicată Marii Britanii, că este normal ca, într-un 
acord internațional, să fie prevăzute mecanisme eficiente de punere în aplicare și de rezolvarea a conflictelor - http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-18-725_fr.htm  

22
 Acordul de la Belfast sau Acordul din Vinerea Mare (Good Friday Agreement),  semnat la Belfast, la 10 aprilie 1998,  de către guvernele britanic și irlandez, a marcat puternic procesul 

de pace din Irlanda de Nord. În context, principalele prevederi ale Acordului se referă la: principiul că orice modificare a statutului constituțional al Irlandei de Nord se va face doar cu aprobarea 
prin votul majorității cetățenilor Republicii Irlanda și ai Irlandei de Nord; recunoașterea dreptului tuturor locuitorilor Irlandei de Nord de a se identifica și de a fi acceptați ca irlandezi, ca britanici 
sau ca ambele, după cum doresc; confirmarea dreptului de a deține cetățenie dublă, irlandeză și britanică, de către ambele guverne, indiferent de viitoarele modificări ale statutului Irlandei de 
Nord etc. 

https://www.theguardian.com/politics/2018/feb/08/david-davis-eu-bad-faith-punish-brexit
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-18-725_fr.htm
https://www.theguardian.com/politics/2018/feb/08/david-davis-eu-bad-faith-punish-brexit
https://www.theguardian.com/politics/2018/feb/08/david-davis-eu-bad-faith-punish-brexit
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-18-725_fr.htm
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este foarte clară: solicitând dreptul de a beneficia de avantajele pieței unice, uniunii vamale și politicilor comune, Regatul Unit va trebui să accepte toate regulile 
și obligațiile prevăzute pentru perioada de tranziție. 

În acest timp, direcţiile generale pentru stabilitate financiară, servicii financiare şi uniunea pieţelor de capital, mediu, piaţa internă, industrie, 
antreprenorial şi întreprinderi mici şi mijlocii din cadrul Comisiei Europene continuă să publice notele către întreprinderile particulare interesate cu privire la 
efectul retragerii în domeniile respective de activitate (servicii financiare şi bancare, agenţii de rating, asigurare/reasigurare, managementul deşeurilor, 
autorizarea vehiculelor etc.). 

La Londra principalii actori politici, sociali și economici cer clarificarea urgentă a poziției Guvernului 

Poziţionările devin foarte tranşante, mai ales după publicarea proiectului dispoziţiilor tranzitorii. Jacob Rees-Mogg, unul dintre cei mai hotărâţi Brexit-işti, 
a declarat în acest context: „(…) Din fericire, noi părăsim această organizaţie capabilă să adopte astfel de poziţii atât de agresive atunci când nu faci ceea ce 
trebuie să faci”. 

În contextul creat de ceea ce oponenţii din ambele tabere – pro şi contra Brexit – consideră a fi incapacitatea de acţiune a guvernului, a divizării acestuia, 
în pofida declaraţiilor publice, a îngrijorării manifeste a mediului de afaceri, se agită din nou ideea unui al doilea referendum. Principalul susţinător este fostul 
ministru al muncii, Andrew Adonis. Săptămâna aceasta a început o campanie naţională pentru al doilea referendum.   

Camera Comunelor este nemulţumită de acţiunile Guvernului 

Într-un raport al Comisiei pentru finanţe publice din 6 februarie a.c. se solicită ca departamentele guvernamentale să pună pe primul plan lucrările din 
toate cele 313 domenii de acţiune pentru Brexit. Departamentul pentru ieşirea din UE (DExEU), ca şi Secretariatul Guvernului trebuie să îşi definească şi să facă 
public, până în aprilie, planul pentru identificarea şi recrutarea personalului şi programelor necesare acestui scop.  

Deputaţii opoziţiei au acuzat guvernul că pun prosperitatea economică şi situaţia din Irlanda de Nord în pericol prin ieşirea din uniunea vamală şi piaţa 
comună şi creează o mare frustrare în rândurile mediului de afaceri. 

Mediul bancar şi de afaceri reacţionează la lipsa de reacţie a Guvernului britanic 

Andrew Bailey, șeful Autorității britanice de reglementare bancară, a declarat că tergiversarea negocierilor va conduce la însemnate pagube  pe ambele 
maluri ale Canalului Mânecii. „ (…) Există o serie de probleme operaționale legate de Brexit care, dacă nu sunt abordate, vor crea riscuri și probleme de stabilitate 
financiară atât pentru Regatul Unit, cât și pentru Uniunea Europeană", a declarat acesta. El a mai afirmat că este vorba despre contractele cu instrumente 
financiare derivate în valoare de 13,6 miliarde euro și 36 milioane de polițe de asigurare UE și britanice, a căror valabilitate ar putea fi pusă sub semnul 
întrebării. 

În tot acest timp, premierul britanic are întâlniri de afaceri. După întoarcerea din China, pe 8 februariea.c., cei mai mari investitori japonezi din Regatul 
Unit, inclusiv cei trei mari constructori de automobile, Nisan, Toyota şi Honda, s-au întâlnit cu dna Theresa May. Purtătorul de cuvânt al guvernului a declarat că 
se aşteaptă ca discuțiile să acopere toate domeniile de investiţii, sectorul bancar, tehnologic şi sectorul de producţie. 

 

https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en?field_core_tags_tid_i18n=22848
http://www.dw.com/en/remainers-launch-campaign-for-second-brexit-referendum/a-42470152
https://www.theguardian.com/politics/2018/feb/04/andrew-adonis-launches-drive-reverse-brexit-second-referendum
https://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/public-accounts-committee/news-parliament-2017/exiting-eu-report-published-17-19/
https://euobserver.com/uk-referendum/140860
http://www.bbc.com/news/business-42975116
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Granița cu Irlanda este una dintre principalele puncte de negociere cu UE 

Graniţa dintre Irlanda şi Irlanda de Nord este unul dintre principalele puncte de dezbatere în cadrul negocierilor pentru Brexit. Negociatorii UE vorbesc 
despre o posibilă viitoare rămânere a Irlandei de Nord în UE, după perioada de tranziție. În Irlanda de Nord, poziția contradictorie a guvernului britanic de a 
încerca să părăsească uniunea vamală și piața unică și care totuși dorește un comerț fără probleme, se spune că prezintă nu numai un pericol pentru comerț, ci 
și un risc pentru pace. 

Avertismentul lui George Hamilton, şeful Serviciului de Poliție al Irlandei de Nord arată că orice infrastructură la graniță, oricât de ușoară ar fi, va deveni o 
țintă pentru grupurile armate și ar fi un pericol pentru ofițerii săi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.theguardian.com/uk-news/2018/feb/09/northern-ireland-will-stay-in-single-market-after-brexit-eu-says
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SUBIECTE DE ACTUALITATE  

 

ÎN PRESA EUROPEANĂ 

 
săptămâna 5 - 11 februarie 2018 

 
 
 
 

 

 Extinderea Uniunii Europene: șase state balcanice ar putea participa anual la 
un summit alături de UE 
Douăsprezece state membre ale UE (Austria, Cehia, Estonia, Irlanda, Italia, 
Lituania, Letonia, Malta, Polonia, Slovacia, Slovenia şi Ungaria) au propus 
organizarea unui summit anual al UE cu liderii din Albania, Bosnia, Kosovo, 
Macedonia, Muntenegru şi Serbia, înainte de aderarea lor efectivă la blocul 
comunitar. (RO) 

 

 Anul 2025, dată orientativă de aderarea a Serbiei și Muntenegrului la UE 
Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a precizat că statele 
din Balcanii de Vest cu cele mai multe șanse de aderare la UE (Serbia și 
Muntenegru) trebuie ajutate în procesul de îndeplinire a criteriilor de 
aderare și că anul 2025 este o dată orientativă pentru aderare. (RO) 
 

 Manfred Weber: Fără structurile UE, ar conta doar vocile Franței și 
Germaniei. Azi suntem egali, suntem cu toții Europa 
Liderul celui mai mare grup politic din Parlamentul European, PPE, a criticat 
în plenul reunit ideile naționaliste și a pledat pentru o Uniune Europeană 

unită și puternică, afirmând că structurile UE permit și statelor mai mici să 
fie auzite. (RO) 

 

 Cancelarul austriac cere tăieri bugetare pentru statele din Europa de est, 
după Brexit 
Sebastian Kurz se opune unei creşteri post-Brexit a contribuţiilor statelor 
membre UE la bugetul comunitar şi pledează pentru tăieri bugetare ale 
anumitor programe, în special a finanţărilor către state din estul Europei. 
(RO) 
 

 Jean-Claude Juncker : Atacarea politicii de coeziune și a politicii agricole 
comune este o atitudine stupidă și prost gândită 
Președintele Comisiei Europene le-a transmis deputaților europeni că 
viitorul buget pe termen lung al UE trebuie să facă economii sensibile, însă  
“(…)Trebuie să vorbesc împotriva acestei atitudini stupide și prost gândite, 
prin care atacăm în totalitate politica de coeziune și politica agricolă 
comună“. (RO) 

 

http://www.caleaeuropeana.ro/extinderea-uniunii-europene-sase-state-balcanice-ar-putea-participa-anual-la-un-summit-alaturi-de-ue/
http://www.caleaeuropeana.ro/jean-claude-juncker-inainte-ca-executivul-european-sa-prezinte-strategia-pentru-balcanii-de-vest-anul-2025-o-data-orientativa-pentru-aderarea-serbiei-si-muntenegrului-la-ue/
http://www.caleaeuropeana.ro/liderul-grupului-ppe-din-parlamentul-european-manfred-weber-fara-structurile-ue-ar-conta-doar-vocile-frantei-si-germaniei-azi-suntem-egali-suntem-cu-totii-europa/
http://www.caleaeuropeana.ro/cancelarul-austriac-sebastian-kurz-cere-taieri-bugetare-pentru-statele-din-europa-de-est-dupa-brexit-ue-trebuie-sa-fie-mai-economa-cu-banii-contribuabililor/
http://www.caleaeuropeana.ro/jean-claude-juncker-in-sprijinul-romaniei-si-al-celorlalte-tari-beneficiare-de-fonduri-ue-atacarea-politicii-de-coeziune-este-o-atitudine-stupida-si-prost-gandita/
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 Președintele Comisiei Europene va efectua un turneu în Balcanii 
Occidentali, pentru contracararea influenței Rusiei și Chinei în zonă 
Turneul este programat în perioada 26 februarie - 1 martie a.c., la Belgrad 
(Serbia), Podgorica (Muntenegru), Pristina (Kosovo), Sarajevo (Bosnia-
Herţegovina), Skopje (Macedonia), Tirana (Albania), culminând cu Sofia, 
capitala Bulgariei, ţară care deţine preşedinţia semestrială actuală a 
Consiliului Uniunii Europene. (RO) 
 

 Turcia invită liderii UE la o discuție despre libertățile fundamentale și 
statul de drept din această țară 
Liderii Uniunii Europene se vor întâlni cu președintele turc, Recep Tayyip 
Erdogan, la 26 martie a.c. la Varna, în Bulgaria, pentru a realiza bilanțul 
relațiilor dintre UE și Turcia și pentru a discuta despre libertățile 
fundamentale și statul de drept din Turcia. (RO) 
 

 Parlamentul European solicită încheierea stării de urgență în Turcia 
Parlamentul European a condamnat deteriorarea statului de drept în Turcia 
și a cerut încetarea stării de urgență, considerată a fi un pretext pentru 
arestarea arbitrară a oponenților și a jurnaliștilor. (FR) 
 

 Parlamentul European înființează o comisie specială pentru pesticide 
În urma scandalului legat de glifosat, Parlamentul European a decis 
înființarea unei comisii speciale pentru evaluarea procedurilor de 
autorizare a pesticidelor în Europa, de către agențiile europene, a căror 
credibilitate a fost în mare măsură pusă la îndoială de către documentele 
« Monsanto papers ». (FR) 
 

 Comisia Europeană finanțează cu 50 milioane de euro securitatea 
cibernetică  
Un apel pentru propuneri de proiecte a fost lansat în vederea dezvoltării 
unei rețele de centre de competență în domeniul securității cibernetice, 
care va beneficia de o finanțare de 50 milioane de euro. Sunt vizate 
laboratoarele universitare și centrele de cercetare. Termenul-limită pentru 
depunerea proiectelor este 29 mai 2018. (RO) 

 S-au împlinit 26 de ani de la semnarea Tratatului de la Maastricht, actul 
fondator al Uniunii Europene 
Documentul a marcat începutul “unei noi etape în procesul de creare a unei 
uniuni tot mai strânse între popoarele Europei”. Tratatul prevedea crearea 
monedei unice, înființarea Uniunii economice și monetare și menționa, 
pentru întâia oară, sintagma de cetățenie europeană. Totodată, piața unică 
europeană, bazată cele patru libertăți de circulație (bunuri, capitaluri, 
persoane și servicii),  a devenit garant al bunăstării europene. (RO) (FR) 
 

 Doar 16% dintre solicitanții de azil din Grecia vor fi trimiși în Turcia 
Acest lucru se întâmplă în ciuda acordului pe care Turcia l-a semnat cu 
Uniunea Europeană în 2016, prin care a fost de acord să recupereze 
imigranții ilegali sosiți pe insulele grecești, în schimbul unor stimulente, 
inclusiv al ajutorului financiar. (EN) 
 

 România va include politica de extindere spre Balcanii de Vest în 
prioritățile președinției Consiliului din 2019 
Această prioritate este inclusă și în programul actualei președinții a 
Bulgariei, ea vizând conectivitatea europeană a Balcanilor de Vest și 
cuprinde inclusiv organizarea unui summit dedicat Balcanilor de Vest, în 
luna mai 2018 la Sofia, la 15 ani distanță de la precedenta reuniune pe 
această temă. (RO) 
 

 Parlamentul European cere Comisiei Europene să aibă în vedere 
eliminarea schimbării orei de vară 
Europarlamentarii au dezbătut în cadrul ședinței plenare din luna februarie 
o eventuală renunțare la modificarea bi-anuală a orei. Aceștia au cerut 
Comisiei Europene o evaluare în detaliu și, dacă va fi cazul, revizuirea 
actualei directive, ca urmare a unei inițiative cetățenești care arată 
îngrijorarea cu privire la modificarea bi-anuală a orei de vară. (RO) (EN) 
 
 
 

http://www.caleaeuropeana.ro/presedintele-comisiei-europene-jean-claude-juncker-turneu-in-balcanii-occidentali-pentru-contracararea-influentei-rusiei-si-chinei/
http://www.caleaeuropeana.ro/recep-tayyip-erdogan-invitat-de-liderii-ue-la-o-discutie-despre-libertatile-fundamentale-si-statul-de-drept-din-turcia/
https://www.euractiv.fr/section/elargissement/news/le-parlement-europeen-appelle-a-la-fin-de-letat-durgence-en-turquie/
https://www.euractiv.fr/section/agriculture-alimentation/news/le-parlement-lance-une-commission-speciale-sur-les-pesticides-2/
http://www.caleaeuropeana.ro/comisia-europeana-50-milioane-de-euro-pentru-securitatea-cibernetica-apel-pentru-propuneri-de-proiecte/
http://www.caleaeuropeana.ro/26-de-ani-de-la-semnarea-tratului-de-la-maastricht-actul-fondator-al-uniunii-europene/
https://www.euractiv.fr/section/politique/news/le-traite-de-maastricht-a-26-ans/
https://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/news/only-16-of-asylum-seekers-in-greece-to-be-sent-to-turkey-despite-eu-deal/
http://www.caleaeuropeana.ro/mae-mesaj-catre-comisia-europeana-romania-va-include-politica-de-extindere-spre-balcanii-de-vest-in-prioritatile-presedintiei-consiliului-din-2019/
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20180202IPR97038/parlamentul-cere-o-evaluare-detaliata-a-modificarii-bi-anuale-a-orei
https://www.euractiv.com/section/health-consumers/news/parliament-doesnt-want-to-turn-back-time-anymore/
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 Fenomenul urbanizării și al exodului de la sat la oraș este în plină 
expansiune 
În 2016, aproape unul din patru locuitori din orașele din UE (23,6%)  se afla 
în risc de excluziune socială sau pericol de sărăcie. Procentul este mai mare 
în zonele rurale unde 25,5% dintre persoane se încadrau în acea categorie, 
în timp ce în orașele mici și suburbii aproximativ 21,6% dintre cetățeni erau 
expuși riscului de sărăcie, precizează un studiu al Eurostat. (RO) 
 

 Banca Europeană de Investiții va juca un rol mai important în combaterea 
crizei migrației, prin finanțare suplimentară 
Parlamentul European a votat o propunere legislativă care îi va permite 
Băncii Europene de Investiții (BEI) să acorde o sumă suplimentară de 5,3 
miliarde de euro pentru proiecte din afara Uniunii Europene. Suma pe care 
BEI o poate investi a crescut astfel la 19,6 miliarde de euro, din care 3,7 
miliarde vor fi acordate proiectelor care abordează problemele privind 
migrația. (RO) 
 

 Comisia Europeană a prezentat progresele realizate în privinţa îndeplinirii 
angajamentelor pentru dezvoltarea urbană durabilă 
Comisia apreciază că până în prezent s-au realizat progrese semnificative în 
privinţa angajamentelor luate cu ocazia conferinţei Habitat III a Organizaţiei 
Naţiunilor Unite în octombrie 2016, în sensul valorificării potenţialului 
urbanizării rapide. Se preconizează că toate planurile de acţiune vor fi 
finalizate până la sfârşitul anului 2018. Programul de cooperare urbană 
internaţională (IUC) al UE a fost lansat în 2016 pentru a sprijini acest 
angajament şi pentru a dezvolta cooperarea dintre marile oraşe din jurul 
lumii. (RO) 
 

 Eurostat: 3,3 milioane de europeni au intrat pe piața muncii la sfârșitul 
anului 2017 
Potrivit unui studiu al al Eurostat, la nivelul întregii Uniuni Europene, 19,8% 
din totalul șomerilor, respectiv 3,3 milioane de cetățenin și-au găsit un loc 
de muncă în cel ce-al treilea trimestru al anului precedent. (RO) 

 Comisia Europeană dorește să limiteze accesul la registrele publice ale 
deținătorilor de site-urilor web 
Este dorită restricționarea accesului la registrele de evidență a 
proprietarilor de site-uri (anuarul WHOIS), deoarece sistemul nu respectă 
noile reguli privind protecția datelor. Situația va trebui remediată în termen 
de trei luni, pentru ca directoarele WHOIS să respecte noile norme de 
confidențialitate, înainte ca legea europeană să intre în vigoare. (EN) (FR) 
 

 BEI investește 1,5 miliarde de euro în energie fosilă 
Banca Europeană de Investiții a aprobat cel mai mare împrumut acordat 
vreodată în domeniul energiei, pentru o conductă de gaz. Proiectul de 1,5 
miliarde de euro este destinat transportului de gaze din Marea Caspică 
către Marea Mediterană. (EN) (FR) 
 

 Proteste de amploare la Atena, împotriva utilizării denumirii 
“Macedonia” 
Demonstrațiile s-au amplificat ca urmare a reluării negocierilor dintre cele 
două țări, pentru soluționarea unui conflict vechi de 27 de ani, apărut 
odată cu declararea independenței de către Macedonia. Denumirea 
"Macedonia" provine de la o regiune geografică și istorică, care se întinde 
pa mai multe teritorii din Grecia și Bulgaria, trei regiuni grecești fiind 
denumite astfel. (FR) 
 

 Michel Barnier consideră că barierele comerciale sunt inevitabile după 
Brexit 
Michel Barnier a avertizat britanicii că barierele comerciale cu Uniunea 
Europeană vor fi inevitabile, dacă Regatul Unit va insista să părăsească 
uniunea vamală. (FR) (EN) 
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https://www.euractiv.fr/section/royaume-uni-en-europe/news/trade-barriers-unavoidable-warns-barnier-as-brexit-talks-deliver-little/
https://www.euractiv.com/section/uk-europe/news/trade-barriers-unavoidable-warns-barnier-as-brexit-talks-deliver-little/
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