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COMISIA EUROPEANĂ 

Transporturi 

Europa în mișcare - un ultim set de acțiuni pentru 

modernizarea sistemului european de transport. 

Comisia a prezentat, în data de 17 mai 2018, o a treia și ultimă serie 
de măsuri în sectorul mobilității. Obiectivul este de a permite tuturor 
cetățenilor europeni să beneficieze de trafic mai sigur, vehicule mai puțin 
poluante și mai multe soluții tehnologice avansate, sprijinind, în același 
timp, competitivitatea industriei din UE.  

În acest scop, inițiativele includ o politică integrată pentru viitorul 
siguranței rutiere și măsuri de siguranță pentru vehicule și infrastructură; 
pentru prima oară, standarde în materie de CO2 pentru vehiculele grele; un 
plan strategic de acțiune pentru dezvoltarea și producerea de baterii în 
Europa și o strategie anticipativă în materie de mobilitate conectată și 
automatizată.  

Prin aceste inițiative, Comisia dorește să asigure o tranziție lină către 
un sistem de mobilitate care este sigur, curat, conectat și automatizat.  

Acest al treilea pachet privind mobilitatea vine în continuarea 
noii Strategii privind politica industrială, din septembrie 2017, și finalizează 
procesul inițiat cu Strategia 2016 privind mobilitatea cu emisii scăzute și 
pachetele anterioare „Europa în mișcare” din mai și noiembrie 2017. Toate 

formează un singur set de politici coerente care abordează numeroase 
aspecte interconectate din sistemul de mobilitate. Pachetul de măsuri 
propus cuprinde: 

 o comunicare care stabilește un nou cadru pentru politica de 
siguranță rutieră pentru perioada 2020-2030; ea este însoțită de două 
inițiative legislative privind siguranța pietonilor și a vehiculelor, precum și cu 
privire la gestionarea siguranței infrastructurii1; 

 o comunicare privind mobilitatea conectată și auto-
matizată pentru a face din Europa un lider mondial în ceea ce privește 
sistemele de mobilitate autonome și sigure; 

 inițiative legislative referitoare la standardele privind emisiile 
de CO2 pentru camioane, rezistența lor aerodinamică, etichetarea pneurilor 
și o metodologie comună de comparare a prețurilor combustibililor; ele sunt 
însoțite de un plan de acțiune strategic pentru baterii; aceste măsuri 
reafirmă obiectivul UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră 

                                                 
1 COM(2018) 293 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3185_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2545_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1460_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4242_ro.htm
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/3rd-mobility-pack/com20180293-communication_en.pdf
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provenite din transporturi și de îndeplinire a angajamentelor asumate în 
cadrul Acordului de la Paris; 

 două inițiative legislative de instituire a unui mediu digital 
pentru schimbul de informații în domeniul transporturilor; 

 o inițiativă legislativă pentru a unifica procedurile de 
autorizare pentru proiectele privind rețeaua transeuropeană centrală de 
transport (TEN-T). 

 

Mediu  

Comisia ia măsuri pentru a proteja cetățenii de poluarea atmosferică 

Comisia le oferă sprijin concret factorilor de răspundere de la nivel național, regional și local pentru a îmbunătăți calitatea aerului în Europa și intensifică 
măsurile împotriva a 7 state membre care au încălcat normele UE convenite privind limitele de poluare atmosferică și pe cele referitoare la omologarea de tip 
pentru autovehicule. 

În comunicarea intitulată „O Europă care oferă protecție: Aer curat pentru toți2”, adoptată în data de 17 mai 2018, Comisia prezintă măsurile disponibile 
care să ajute statele membre în combaterea poluării atmosferice. Comisia subliniază, de asemenea, nevoia de a intensifica cooperarea cu statele membre prin 
colaborarea cu autoritățile relevante în cadrul noilor dialoguri privind aerul curat, precum și prin utilizarea fondurilor UE pentru a sprijini măsurile de 
îmbunătățire a calității aerului.  

Măsurile de combatere a poluării atmosferice propuse de Comisie se întemeiază pe trei piloni principali: standardele de calitate a aerului; obiectivele 
naționale privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și standardele de emisie pentru principalele surse de poluare - de exemplu, de la nave și 
autovehicule, până la sectorul energetic și industrie. În scopul abordării emisiilor de poluanți atmosferici provenind de la traficul rutier, Comisia va continua să își 
consolideze colaborarea cu autoritățile naționale, regionale și locale cu privire la o abordare integrată comună a reglementărilor privind accesul vehiculelor 
urbane în cadrul Agendei urbane a UE. 

În plus, Comisia a decis să trimită Franța, Germania, Ungaria Italia, România și Regatul Unit în fața Curții de Justiție a UE pentru nerespectarea valorilor-
limită convenite pentru calitatea aerului și pentru neadoptarea măsurilor corespunzătoare pentru a scurta cât mai mult posibil perioadele de depășire a acestor 
valori. De asemenea, Comisia a decis să adreseze scrisori suplimentare de punere în întârziere Germaniei, Italiei, Luxemburgului și Regatului Unit din motivul că 
au ignorat normele UE privind omologarea de tip a vehiculelor. 

                                                 
2 Comunicarea „O Europă care oferă protecție: Aer curat pentru toți” și Fișa informativă 
 

http://ec.europa.eu/environment/air/pdf/clean_air_for_all.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/clean_air_for_all_factsheet.pdf
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Pachetul de proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor  

Prin pachetul său lunar de decizii de constatare a 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. Totodată, Comisia închide 96 de cazuri în care diferendele cu statele 
membre în cauză au fost soluționate fără a fi necesară continuarea procedurii. 

1.  Ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune 

Aviz motivat 

Condiții de muncă - Comisia insistă asupra notificării de către Italia și 
Portugalia a transpunerii normelor UE privind condițiile de muncă ale 
navigatorilor. 

2. Energie 

Cazuri trimise în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene 

Deșeuri nucleare - Comisia trimite Austria, Croația și Italia în fața 
Curții pentru neîndeplinirea obligației de a notifica programele naționale. 

Aviz motivat 

Eficiența energetică a clădirilor - Comisia solicită Țărilor de Jos să 
transpună corect normele UE aplicabile certificatelor de performanță 
energetică. 

Scrisori de punere în întârziere 

Deșeuri nucleare - Comisia insistă asupra transpunerii corecte a 
normelor UE de către 20 de state membre 

Comisia a decis să trimită scrisori de punere în întârziere Austriei, 
Italiei, Poloniei, Portugaliei, Regatului Unit, Republicii Cehe, României, 
Ungariei și Țărilor de Jos pentru că nu au transpus în mod corect anumite 
cerințe din Directiva privind combustibilul uzat și deșeurile radioactive 
(Directiva 2011/70/Euratom a Consiliului). Directiva menționată instituie un 
cadru comunitar pentru gestionarea responsabilă și în condiții de siguranță a 

combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive pentru a nu impune sarcini 
inutile generațiilor următoare.  În plus, Comisia invită Belgia, Bulgaria, 
Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Germania, Grecia, Irlanda, Lituania, 
Malta, Polonia, România, Slovenia, Spania, Regatul Unit și Țările de Jos să 
adopte programe naționale de gestionare a combustibilului uzat și a 
deșeurilor radioactive. Statele membre menționate au acum la dispoziție 
două luni pentru a răspunde argumentelor prezentate de Comisie; în caz 
contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat. 

Standarde de securitate nucleară - Comisia invită 9 state membre 
(Ciprului, Finlandei, Greciei, Irlandei, Italiei, Luxemburgului, Maltei, 
Portugaliei și Suediei) să transpună legislația UE. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32011L0070
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3. Mediul 

Cazuri trimise în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene 

Comisia trimite Austria în fața Curții de Justiție pentru vânarea unor 
păsări sălbatice. 

Sesizări ale Curții de Justiție a Uniunii Europene și scrisori de punere 
în întârziere 

Calitatea aerului - Comisia ia măsuri pentru a proteja cetățenii de 
poluarea atmosferică. 

Comisia ia poziție în favoarea nevoii europenilor de a 
respira aer curat. Comisia le oferă actorilor de la nivel local, 
regional și național asistență practică în vederea 
îmbunătățirii calității aerului în Europa. În plus, Comisia 
trimite astăzi Franța, Germania, Italia, România, Regatul 
Unit și Ungaria în fața Curții de Justiție a UE pentru 
nerespectarea valorilor-limită de calitate a aerului convenite 
și pentru neadoptarea măsurilor corespunzătoare pentru a 
scurta cât mai mult posibil perioadele de depășire a acestor 
valori. Comisia adresează astăzi noi scrisori de punere în 
întârziere Germaniei, Italiei, Luxemburgului și Regatului 
Unit pentru că au ignorat normele UE referitoare la 
omologarea de tip a autovehiculelor. Statele membre au 
acum la dispoziție două luni pentru a răspunde 
argumentelor prezentate de Comisie; în caz contrar, Comisia 
poate decide să trimită un aviz motivat.  

 Avize motivate 

Impactul asupra mediului - Comisia solicită Ciprului, 
Irlandei și Spaniei să transpună integral noile norme ale UE în legislația 
națională. 

Apă - Comisia îndeamnă insistent GRECIA să respecte normele 
privind prevenirea inundațiilor. 

Păsări - Comisia cere Spaniei să pună capăt capturării cintezelor. 

Apă potabilă - Comisia îndeamnă insistent Spania să transpună 
normele UE privind apa potabilă. 

Un aviz motivat și o scrisoare de punere în întârziere 

Zgomot - Comisia îndeamnă insistent Belgia și Croația să adopte hărți 
acustice și planuri de acțiune privind zgomotul ambiental. 

Scrisori de punere în întârziere 

Protecția naturii - Comisia solicită Ciprului și Lituaniei să definitiveze 
rețeaua NATURA 2000/ 

Ape urbane uzate - Comisia îndeamnă insistent Italia să respecte 
hotărârea Curții și să asigure epurarea corespunzătoare a apelor uzate. 

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

O sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene 

Conturile de plăți - Comisia modifică sancțiunea financiară propusă 
pentru neîndeplinirea, de către Spania, a obligației de a pune integral în 
aplicare normele privind conturile de plăți. 

5. Sănătate și siguranță alimentară 

Cazuri trimise în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene 

Comisia trimite Italia în fața Curții pentru că nu a prevenit în mod 
corespunzător răspândirea organismului de carantină dăunător „Xylella 
fastidiosa” în Apulia 

Comisia trimite Italia în fața Curții de Justiție din cauza transpunerii 
anumitor cerințe tehnice pentru testarea țesuturilor și celulelor umane. 

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

 Aviz motivat 

Achiziții publice - Comisia îndeamnă insistent Austria să respecte 
normele UE. 
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Calificarea profesională - Comisia solicită Franței să își modifice 
practicile în privința psihomotricienilor pregătiți în Belgia. 

Scrisori de punere în întârziere 

Vehiculele cu volanul pe partea dreaptă - Comisia solicită mai multe 
informații din partea Letoniei cu privire la înregistrarea vehiculelor de 
pasageri. 

Dosare închise 

Comerțul paralel cu medicamente - Comisia închide acțiunile în 
constatarea neîndeplinirii obligațiilor și dosarele plângerilor împotriva 
Poloniei, României și Slovaciei. 

Comisia Europeană a decis să închidă acțiunile în constatarea 
neîndeplinirii obligațiilor și gestionarea plângerilor în domeniul comerțului 
paralel cu medicamente pentru uz uman formulate împotriva Poloniei, 
României și Slovaciei. Încă de la începutul mandatului său, Comisia Juncker a 
urmărit cu asiduitate concretizarea priorităților sale politice. Această 
abordare politică se reflectă și în modul în care Comisia a tratat cazurile de 
constatare a neîndeplinirii obligațiilor (infringement). Comunicarea 
„Legislația UE: o mai bună aplicare pentru obținerea unor rezultate mai 
bune” prezintă abordarea Comisiei în ceea ce privește prioritizarea cazurilor 
într-un mod strategic, cântărind cu atenție diferitele interese publice și 
private implicate. Importurile și exporturile paralele de medicamente 
reprezintă o formă legală de comerț în cadrul pieței unice. Cu toate acestea, 
statele membre pot, în anumite cazuri, să restricționeze comerțul paralel, 
atâta timp cât măsurile pe care le iau sunt justificate, rezonabile și 
proporționale pentru a garanta un interes public legitim. De exemplu, ar 
putea fi vorba despre măsuri menite să asigure o furnizare adecvată și 
continuă de medicamente către populație. Faptul că farmaciile nu sunt 
aprovizionate în mod corespunzător și permanent cu medicamente de uz 
uman este o problemă gravă și tot mai amplă, care în ultimii ani a afectat 
mai multe state membre și care are un impact negativ semnificativ asupra 
pacienților. Comisia recunoaște că unul dintre motivele care au dus la 
apariția deficitului de aprovizionare cu anumite medicamente de uz uman ar 

putea fi tocmai comerțul paralel. Reconcilierea respectului față de libera 
circulație a mărfurilor cu dreptul de acces la asistență medicală necesită 
găsirea unui echilibru delicat.  

După o evaluare atentă, Comisia a concluzionat că nu inițierea unei 
proceduri de infringement este calea adecvată de soluționare a acestei 
situații complexe. Este nevoie de identificarea altor modalități de a aborda 
eficient și rapid o chestiune care poate avea impact negativ asupra sănătății 
cetățenilor europeni. Comisia consideră că trebuie organizat cât mai rapid 
un dialog structurat cu toate părțile relevante. Comisia își menține 
angajamentul de a sprijini statele membre în eforturile lor de a garanta că 
cetățenii au acces, în timp util, la îngrijiri medicale preventive și curative de 
bună calitate și accesibile din punct de vedere financiar. În acest scop, va 
colecta informații suplimentare din partea statelor membre și a altor părți 
interesate pentru a analiza chestiunea punerii în aplicare a obligației de 
serviciu public și a restricțiilor la export în cadrul Grupului de lucru al 
Comisiei privind produsele farmaceutice (Comitetul pentru produse 
farmaceutice de uz uman).  

 

Întârzierea în efectuarea plăților - Comisia închide o procedură de 
constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Spaniei. 

  

 

https://ec.europa.eu/commission/priorities_ro
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52017XC0119(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52017XC0119(01)
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7. Justiție, consumatori și egalitatea de gen 

O scrisoare de punere în întârziere 

Consumatori - Comisia îndeamnă insistent Polonia să transpună 
normele UE privind drepturile consumatorilor. 

8. Afaceri maritime și pescuit 

Scrisori de punere în întârziere 

Controlul pescuitului - Comisia îndeamnă insistent Irlanda să 
stabilească cadrul necesar pentru aplicarea efectivă a sistemelor de puncte. 

Organizarea comună a pieței - Comisia solicită Regatului Unit să 
instituie un sistem funcțional de gestionare a organizațiilor de producători. 

9. Migrație, afaceri interne și cetățenie 

O sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene 

Comisia sesizează Curtea pentru neîndeplinirea de către Slovacia a 
obligației de a oferi căi de atac împotriva refuzării, anulării sau revocării 
vizelor. 

Scrisoare de punere în întârziere: 

Migrația legală - Comisia îndeamnă insistent Țările de Jos să elimine 
taxele excesive pentru permisele de ședere. 

10. Mobilitate și transporturi 

Avize motivate 

Inspecția tehnică auto - Comisia îndeamnă insistent trei state 
membre (Portugalia, Slovenia și Spania) să transpună noile norme în 
domeniul inspecției vehiculelor care sporesc siguranța rutieră. 

Siguranța rutieră - Comisia solicită Danemarcei să aplice normele UE 
referitoare la schimbul de informații privind infracțiunile rutiere. 

Transport feroviar - Comisia solicită Germaniei să transpună integral 
legislația UE în domeniul siguranței feroviare. 

Scrisori de punere în întârziere 

Transport feroviar - Comisia solicită Spaniei să transpună corect 
normele UE de instituire a unui spațiu feroviar unic. 

Navigatori - Comisia îndeamnă insistent Letonia și Spania să respecte 
normele UE privind nivelul minim de formare a navigatorilor. 

Siguranța aviației - Comisia solicită Irlandei să respecte normele UE 
privind protecția raportării în materie de siguranță. 

11. Impozitare și uniune vamală 

Un aviz motivat 

Impozitare - Comisia solicită Ungariei să nu mai 
aplice taxe discriminatorii pe băuturile spirtoase. 

Scrisori de punere în întârziere 

Impozitare - Comisia solicită Italiei să își alinieze 
normele referitoare la scutirea de la plata accizelor 
pentru combustibilul utilizat pentru a naviga în apele 
UE. 

Impozitare: Comisia solicită României să își 
alinieze taxele de înmatriculare a vehiculelor la 
legislația UE.  

Comisia Europeană a decis să 
trimită României o scrisoare de punere în întârziere 
pentru că nu asigură rambursarea integrală și imediată 
a taxelor de înmatriculare a vehiculelor de ocazie 
achiziționate din alte state membre. Dat fiind că 
normele românești aplicabile restituirii taxelor nu 
respectă principiile cooperării loiale, echivalenței și 
efectivității, este încălcată legislația UE (articolul 110 
din TFUE). În cazul în care România nu ia măsuri în 
următoarele două luni, Comisia poate transmite un aviz 
motivat autorităților române. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT
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Migrație, afaceri interne și cetățenie  

Agenda europeană privind migrația 

Comisia a prezentat, în data de 16 mai 2018, un raport3 cu privire la 
progresele înregistrate în contextul Agendei europene privind migrația și al 
Foii de parcurs a Comisiei din decembrie 2017 și propune o serie de noi 
măsuri-cheie care urmează să fie luate. 

Eforturile comune ale UE au continuat să dea roade, însă situația 
rămâne fragilă din cauza presiunii exercitate în prezent de migrație, așa cum 
demonstrează creșterea recentă a numărului de persoane care sosesc pe 
rutele est-mediteraneană și vest-mediteraneană. În acest context, UE în 
ansamblul său trebuie să dea dovadă de vigilență și de pregătire necesare 
pentru a răspunde eventualelor vârfuri sezoniere sau reorientări ale 
presiunii exercitate de migrație, inclusiv de la o rută către alta. În raport sunt 
identificate aspectele care necesită un răspuns consolidat: eliminarea 
deficitelor persistente în ceea ce privește activele poliției de frontieră și 
gărzii de coastă la nivel european, îmbunătățirea returnărilor, impulsionarea 
relocărior și îmbunătățirea protecției oferite migranților de-a lungul rutelor. 

UE își continuă eforturile pentru abordarea cauzelor profunde ale 
migrației, asigurând totodată protecția migranților de-a lungul rutei de 
migrație și oferind alternative la migrația neregulamentară. 

Condițiile din Grecia sunt, în continuare, un motiv serios de 
îngrijorare, având în vedere presiunea mare asupra insulelor și ritmul lent al 
procedurilor de azil care afectează returnările în Turcia. Comisia a solicitat 
Greciei să îmbunătățească, cu sprijinul UE, condițiile din insule, să 
accelereze urgent ritmul returnărilor și să își finalizeze planul de urgență în 
caz de creștere a numărului de sosiri. 

                                                 
3 Raportul privind progresele înregistrate cu privire la punerea în aplicare a Agendei 
europene privind migrația 
 

 Sunt necesare mai multe eforturi pentru a spori returnările 
migranților care nu au drept de ședere în UE, având în vedere că numai 
36,6% din deciziile de returnare din 2017 au fost puse în aplicare 
efectiv. Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă au 
contribuit la organizarea a 111 operațiuni de returnare în 2018, dar statele 
membre ar trebui să recurgă într-o măsură mai mare la mandatul consolidat 
al agenției în ceea ce privește returnările. Se realizează progrese 
semnificative în îmbunătățirea cooperării în materie de returnare cu țările de 
origine astfel că, în ultimele luni, s-au încheiat mai multe acorduri practice și 
sunt în curs și alte negocieri.  

În temeiul noului mecanism de relocare al Comisiei, 20 de state 
membre s-au angajat să ofere peste 50.000 de locuri, pentru care au fost 
realizate deja 4.252 de transferuri. Comisia face apel la statele membre să 
asigure efectuarea a 50% din relocările angajate până în luna octombrie 
2018. 

 

Politica UE în domeniul vizelor 

Comisia propus, în data de 16 mai 2018 îmbunătățirea4 Sistemului de 
informații privind vizele (VIS), baza de date care conține informații referitoare 
la persoanele care solicită vize Schengen, pentru a face față mai bine 
provocărilor în continuă evoluție legate de securitate și migrație și pentru a 
asigura gestionarea mai bună a frontierelor externe ale UE. 

Modificările propuse vor permite efectuarea unor verificări mai 
amănunțite privind antecedentele solicitanților de viză, vor elimina lacunele 
în materie de informații de securitate prin intermediul unui schimb de 
informații îmbunătățit între statele membre și vor asigura 
interoperabilitatea deplină cu alte baze de date de la nivelul UE. 

                                                 
4 Propunerea privind noul regulament referitor la Sistemul de informații privind vizele 

 Anexa la propunerea de regulament 
 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180516_progress-report-european-agenda-migration_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180516_progress-report-european-agenda-migration_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20180516_regulation-proposal-european-parliament-council_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20180516_annex_regulation-proposal-european-parliament-council_en.pdf
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Sistemul de informații privind vizele (VIS) este o bază de date a UE 
care face legătura între polițiștii de frontieră de la frontierele externe ale UE 
și consulatele statelor membre din întreaga lume. Acesta oferă autorităților 
care eliberează vize informații esențiale privind solicitanții de vize Schengen 
de scurtă ședere, permițând totodată polițiștilor de frontieră să depisteze 
călătorii care pot prezenta riscuri în materie de securitate. Această nouă 
propunere extinde domeniul de aplicare al VIS – în special prin includerea în 
sistem a vizelor de lungă ședere și a permiselor de ședere – cu respectarea 
deplină a normelor de protecție a datelor, pentru a se garanta că autoritățile 
competente dispun la momentul oportun de informațiile de care au nevoie. 
Propunerea este a doua etapă a reformei politicii comune a UE în domeniul 
vizelor și urmează modificărilor aduse Codului de vize, prezentate de 
Comisie în martie 2018. 

Îmbunătățirea propusă a bazei de date VIS va spori securitatea 
internă și va ameliora gestionarea frontierelor prin intermediul 
următoarelor măsuri: 

 efectuarea de verificări de securitate mai amănunțite în toate 
bazele de date; 

 asigurarea unui schimb îmbunătățit de date și de informații; 

 eficientizarea procedurilor de returnare; 

 consolidarea capacității de urmărire penală și de prevenire a 
infracțiunilor. 

Comerț  

OMC respinge marea majoritate a acuzațiilor formulate de SUA în cadrul litigiului care vizează Airbus 

UE salută raportul Organului de apel elaborat în urma litigiului declanșat de SUA cu privire la sprijinul acordat Airbus. Raportul respinge marea majoritate a 
acuzațiilor formulate de SUA conform cărora UE nu a respectat concluziile OMC. 

Cauza OMC originală a fost declanșată în anul 2004. SUA au contestat sprijinul oferit Airbus de Franța, Germania, Spania și Regatul Unit pentru 
dezvoltarea și producția seriilor sale de programe de aeronave civile mari. 

OMC s-a pronunțat în această cauză în 2011, dar SUA au considerat că UE, Franța, Germania, Spania și Regatul Unit nu au luat suficiente măsuri pentru a 
retrage subvențiile acordate Airbus sau pentru a elimina impactul economic al respectivelor subvenții asupra Boeing. Ca urmare, SUA au declanșat împotriva UE 
proceduri de stabilire a conformității, ceea ce a amenințat eforturile europene. Etapa de astăzi marchează încheierea respectivelor proceduri de stabilire a 
conformității, întrucât Organul de apel al OMC este cea mai înaltă instanță a sa. 

UE a lansat o cauză paralelă împotriva sprijinului guvernului SUA acordat avioanelor Boeing în anul 2005. În respectiva cauză suntem, de asemenea, în 
etapa procedurilor de stabilire a conformității după ce UE a susținut la OMC că Statele Unite nu au făcut niciun efort pentru a elimina subvențiile acordate de 
SUA. 

Organul de apel a constatat că cea mai mare parte a sprijinului UE acordat Airbus și contestat de SUA a expirat în 2011. El a decis că, în conformitate cu 
normele OMC, UE nu trebuie să întreprindă nicio altă acțiune în ceea ce privește ajutoarele de stat care nu mai există, cum ar fi pretinsul sprijin pentru modelele 
de aeronave A300, A310, A320 și A330/A340. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1745_ro.htm
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Această decizie înseamnă că UE rămâne cu doar câteva obligații de conformare, astfel încât să se ajungă în deplină conformitate cu normele OMC. Ele 
sunt legate de împrumuturile rambursabile acordate pentru modelele mai noi A380 și A350 XWB. Nu există obligații restante în ceea ce privește aeronavele 
monoculoar. 

Piața unică digitală 

Finalizarea unei piețe unice digitale de încredere pentru toți 

Cu 10 zile înainte de începerea punerii în aplicare a Regulamentului 
general privind protecția datelor, Comisia Europeană a prezentat, în data de 
15 mai 2018, un set de acțiuni5  concrete pe care liderii europeni le pot 
întreprinde pentru a proteja viața privată a cetățenilor și pentru ca piața unică 
digitală a UE să devină realitate înainte de sfârșitul anului 2018. 

Comunicarea reprezintă contribuția Comisiei la discuțiile neoficiale 
pe care liderii UE le-au purtat la Sofia. În special, Comisia îi invită pe liderii 
UE să discute și să își facă cunoscută orientarea strategică în vederea: 

 mobilizării investițiilor private și publice necesare pentru 
utilizarea inteligenței artificiale, rețelelor de conectivitate 5G și a calculului 
de înaltă performanță; 

 asigurării faptului că Regulamentul privind fluxul liber al 
datelor fără caracter personal, menit să dezvolte în continuare economia 
europeană bazată pe date, este aprobat de colegiuitori până în iunie 2018; 

 finalizării, până în iunie 2018, a Codului comunicațiilor 
electronice care vizează stimularea investițiilor în rețelele de mare viteză și 
de înaltă calitate pe întreg teritoriul UE; 

 sprijinirii eforturilor statele membre de a asigura dobândirea 
de către cetățeni a competențelor digitale de care vor avea nevoie în 
economia digitală și societatea digitală de azi și de mâine. 

Comisia consideră că este în interesul comun al tuturor statelor 
membre ca gestionarea transformării digitale să se realizeze printr-o 
abordare europeană, care să asigure corelarea investițiilor în sectorul 
                                                 
5 Comunicare privind finalizarea unei piețe unice digitale de încredere pentru toți 

tehnologic cu normele stricte în materie de protecție a datelor. Acest lucru 
va permite UE să gestioneze eficient provocările unei economii globale 
bazate pe date, aflate în plină creștere. 

După trei ani de la adoptarea Strategiei privind piața unică 
digitală, aceasta a progresat, Parlamentul European și Consiliul aprobând 12 
propuneri legislative din cele 29 prezentate de Comisie, începând cu mai 
2015. Noi acte legislative importante privind protecția datelor, securitatea 
cibernetică și eliminarea tarifelor de roaming pentru telefonia mobilă sunt 
deja sau vor fi în vigoare în câteva zile sau săptămâni. Statele membre 
trebuie să se asigure acum că aceste norme aprobate funcționează în 
practică. 

 Două treimi dintre europeni declară că își fac griji cu privire la faptul 
că nu au control asupra informațiilor pe care le furnizează on-line, în timp ce 
jumătate sunt preocupați să nu devină victime ale fraudei. Recentul scandal 
Facebook/Cambridge Analytica a atras atenția asupra faptului că datele ar 
putea fi utilizate în mod abuziv dacă nu sunt protejate în mod 
corespunzător. 

În temeiul Regulamentului general privind protecția datelor cetățenii 
vor putea beneficia de o protecție sporită a datelor cu caracter personal prin 
intermediul: 

 unui control mai bun asupra modului în care sunt prelucrate 
datele cu caracter personal atât de către societăți, cât și de către 
administrațiile publice, care va include necesitatea consimțământului clar al 
utilizatorilor pentru prelucrarea datelor lor cu caracter personal; 

 unei clarități sporite în ceea ce privește politicile de 
confidențialitate ale societăților; 

 unei notificări rapide a încălcărilor care aduc prejudicii 
securității datelor. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/626438
https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-386_ro.htm
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Alături de Regulamentul general privind protecția 
datelor, Regulamentul privind viața privată și comunicațiile electronice, care 
a fost propus în ianuarie 2017 și, în prezent este în curs de negociere în 
cadrul Parlamentului European și al Consiliului, este esențial pentru a 
garanta respectarea confidențialității comunicațiilor on-line ale europenilor. 
Noile norme se vor aplica atât operatorilor de telecomunicații tradiționale, 
cât și serviciilor on-line, cum ar fi e-mailuri, servicii de voce sau de 
mesagerie instantanee online. Aceasta înseamnă că, fără consimțământul 
utilizatorilor, niciun furnizor de servicii nu ar putea accesa dispozitivele pe 
care le folosesc aceștia. 

La un nivel mai general, toate celelalte propuneri în curs privind 
piața unică digitală ar trebui să fie aprobate până la sfârșitul anului 2018, în 
conformitate cu solicitarea Consiliului European din octombrie 2017. Printre 
acestea se numără, de exemplu, modernizarea normelor UE privind 
drepturile de autor pentru a-i proteja mai bine pe creatorii on-line și a 
facilita accesul la operele europene la nivel transfrontalier. 

 

Cercetare, știință și inovare 

O nouă agendă pentru cercetare și inovare 

Comisia a prezentat, în data de 15 mai 2018, contribuția6 la discuțiile 
informale pe care șefii de state și de guverne le-au purtat la Sofia la 16 mai 
2018 cu privire la cercetare și inovare și la etapele necesare pentru a garanta 
competitivitatea mondială a Europei. 

Investițiile în cercetare și inovare reprezintă investiții în viitorul 
Europei. Ele ne ajută să concurăm la nivel mondial și să ne păstrăm modelul 
nostru social unic. Ele îmbunătățesc existența cotidiană a milioane de 
cetățeni din Europa și în jurul lumii, contribuind la soluționarea unora dintre 
cele mai mari provocări societale și generaționale cu care ne confruntăm.  

                                                 
6 Comunicare: O nouă agendă europeană pentru cercetare și inovare: o ocazie pentru 
Europa de a modela viitorul 
 

Noua Agendă europeană pentru cercetare și inovare prezintă o serie 
de acțiuni concrete care să aprofundeze capacitatea de inovare a Europei și 
să ofere o prosperitate durabilă. 

Comisia salută decizia președintelui Consiliului European de a 
programa o dezbatere la nivelul liderilor în domeniul cercetării și inovării și îi 
invită să discute și să ofere o orientare strategică pentru acțiunile pe care le-
a propus, inclusiv: 

 să garanteze faptul că reglementarea și finanțarea sunt 
favorabile inovării; 

  să devină un pionier în domeniul inovării creatoare de piețe; 

să lanseze misiuni de cercetare și inovare la nivelul UE. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-16_ro.htm
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/10/19/euco-conclusions-migration-digital-defence/
https://ec.europa.eu/info/publications/renewed-european-agenda-research-and-innovation-europes-chance-shape-its-future_ro
https://ec.europa.eu/info/publications/renewed-european-agenda-research-and-innovation-europes-chance-shape-its-future_ro
https://ec.europa.eu/info/publications/renewed-european-agenda-research-and-innovation-europes-chance-shape-its-future_ro
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PARLAMENTUL EUROPEAN 

 

În săptămâna 14 – 20 mai a.c.  deputații europeni și-au desfășurat activitatea în cadrul comisiilor parlamentare, la Bruxelles  - Belgia.   

Discuții privind protecția datelor personale 

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri civile (LIBE) a 
organizat, în data de 15 mai a.c., o întâlnire interparlamentară a deputaților 
europeni cu  deputații naționali, înainte de intrarea în vigoare pe 25 mai a.c. 
a noilor norme UE privind protecția datelor, pentru a discuta despre 
punerea acestora în aplicare.  

Legislația actuală a UE a fost aprobată în 1995 și trebuia adusă la zi 
pentru a ține pasul cu evoluția tehnologiilor care permit conectarea  
permanentă dar care aduc și riscuri la adresa vieții private. Deputații 
europeni lucrează din 2012 la reforma legislației UE în domeniul protecției 
datelor pentru a asigura controlul persoanelor asupra propriilor date în 
lumea digitală. Comisia Europeană a propus în 2012 un nou regulament7, 
care cere reguli unice referitoare la colectarea datelor on-line pentru ca 
acestea să fie păstrate în siguranță. Parlamentul European a aprobat 
pachetul privind protecția datelor personale în aprilie 2016. Noile reguli 
oferă companiilor un cadru clar pentru procesarea datelor.  

                                                 
7 COM(2012)0011 - 2012/0011(COD)  

Discuțiile din cadrul întâlnirii s-au concentrat asupra modalităților de 
punere în aplicare a Regulamentului general privind protecția datelor și a 
Directivei privind protecția datelor în scopul aplicării legii (Directiva privind 
poliția), dar au inclus și date despre impactul lor probabil asupra sectorului 
privat și asupra inovării tehnologice. Ambele instrumente au fost aprobate 
în aprilie 2016. Directiva este aplicabilă din 6 mai 2018, iar regulamentul 
intră în vigoare în 25 mai 2018. Noile norme vor consolida dreptul la 
protecția datelor cu caracter personal și vor armoniza acte normative  
privind confidențialitatea datelor în UE. Scopul este de a proteja cetățenii UE 

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/libe/events-nationalparl.html?id=20180419MNP00301
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/schedule?committee=LIBE
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/protectia-datelor
http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/7b1b062d-f4b6-4799-922c-8806989998b7/Draft_Agenda-LIBE_ICM-4.05.2018.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/0011(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0680&from=EN
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împotriva încălcării confidențialității și a datelor într-o lume din ce în ce mai 
mult bazată pe acestea. 

La întâlnire au participat reprezentanți ai instituțiilor UE, ai 
autorităților de aplicare a legii, ai organizațiilor interguvernamentale, ai 
întreprinderilor și ai specialiștilor în domeniul IT. 

Un vot pozitiv pentru blockchain  

În data de 16 mai a.c., Comisia pentru industrie, cercetare și energie (ITRE) a votat un proiect de rezoluție8 privind blockchain9, concentrându-se asupra 
politicilor de sprijinire a dezvoltării și asupra beneficiilor pe care le pot aduce standardizarea și securitatea. Comisia ITRE a aprobat recomandări privind modul de 
aplicare a modelului de blocaj, astfel încât să reducă costurile de intermediere pentru firmele mici,  să permită UE să devină lider mondial în acest domeniu. 

Aplicarea modelului blockchain în domenii cum ar fi utilizarea energiei, lanțurile de aprovizionare și guvernarea ar reduce costurile pentru firme și ar 
împuternici cetățenii, au fost de părere membrii Comisiei ITRE. Operațiunile de blocare sunt înregistrate de mai mulți utilizatori, mai degrabă decât de 
intermediari plătiți. În prezent, modelul este cunoscut cel mai bine pentru susținerea funcționării monedelor digitale, cum ar fi Bitcoin.  

Cetățenii ar putea utiliza blocuri de date pentru a obține controlul deplin asupra propriilor date și pentru a decide ce să împărtășească, iar firmele mici și 
inițiativele inovatoare ar putea să le utilizeze pentru a reduce costurile de intermediere și 
pentru a se asigura că tranzacțiile sunt executate în mod eficient, se menționază în textul 
aprobat.  

Deputații europeni susțin aplicarea modelului bloc de date în domenii cum ar fi 
consumul de energie, îngrijirea sănătății, lanțurile de aprovizionare, transportul, finanțele și 
industriile creative. 

Modelul ar putea ajuta, spre exemplu, la:  

 monitorizarea originii mărfurilor - oferind o mai mare certitudine că, de 
exemplu, diamantele sunt obținute etic, hainele sunt fabricate în magazine și 
o sticlă de șampanie provine din Champagne; 

 „democratizarea” pieței energiei, permițând gospodăriilor care produc 
energie să aibă posibilitatea să o consume și să o distribuie fără a fi nevoie să 

                                                 
8 2017/2772(RSP) - Proiect de propunere de rezoluție depusă pe baza întrebării cu solicitare de  răspuns oral B8-xx în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) din Regulamentul de 

procedură referitoare la tehnologiile registrelor distribuite și tehnologiile blockchain:  consolidarea încrederii prin eliminarea intermedierii,  Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, 
raportor Eva Kaili 

9 Un blockchain  este o listă de înregistrări (sau date) în continuă creștere, numite blocuri de date, care sunt legate și securizate cu ajutorul criptografiei. Operațiunile bazate pe modelul 
blockchain, crearea de înregistrări publice rapide, ieftine și sigure, pot fi utilizate și pentru sarcini nefinanciare, cum ar fi votarea în alegeri sau dovada existenței unui document la un anumit 
moment. Blockchain sunt deosebit de potrivite pentru situațiile în care este necesar să se cunoască istoricul unei proprietății. Acestea prezintă oportunități în toate tipurile de servicii publice, 
cum ar fi plățile pentru sănătate și bunăstare și, la granița blocului de dezvoltare, sunt contracte de auto-execuție care deschid calea pentru companiile care se desfășoară fără intervenția 
omului. 

 

http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201805/ITRE/ITRE(2018)0516_1/sitt-7992717


 

15 

plătească o agenție intermediară; 

 să creeze înregistrări precum registrele funciare, certificatele de naștere și licențele de afaceri, cu o mai mică dependență de avocați, notari și 
funcționari guvernamentali. 

Comisia ITRE solicită Comisiei Europene să propună o abordare de reglementare menită să promoveze diferite utilizări ale blocurilor de date și a altor 
tehnologii distribuite (DLT) care să fie inovatoare și neutre din punct de vedere tehnologic. Pentru a asigura competitivitatea sectorului, deputații europeni 
solicită ca bugetul UE pe termen lung - după 2020 (cadrul financiar multianual - CFM, aflat în prezent în curs de negociere) să includă finanțarea cercetării și a 
proiectelor bazate pe modelul blockchain.  

Raportorul Eva Kaili (S&D, EL) a precizat: „(…) Comisia ITRE a votat în mod univoc în favoarea unei tehnologii orientate spre viitor, de la  care se așteaptă 
să schimbe calitatea vieții noastre, să împuternicească IMM-urile și să îmbunătățească modelele de afaceri în majoritatea sectoarelor industriale. Blockchain este 
o tehnologie de vârf și aspirăm să transformăm UE în lider mondial în era celei de-a patra revoluții industriale.” 

 

O cooperare europeană mai bună pentru apărarea civilă   

În data de 16 mai a.c., deputații europeni de la Comisia pentru afaceri externe (AFET) au votat asupra unui raport din proprie inițiativă10 privind 
modalitățile de îmbunătățire a securității informatice a armatei. În centrul atenției s-a aflat integrarea mai strânsă a capacităților naționale de apărare și 
suplimentarea banilor și a personalului pentru facilitarea identificării surselor atacurilor. 

Statele membre ale UE ar trebui să colaboreze îndeaproape cu privire la apărarea cibernetică, în urma creșterii atacurilor cibernetice asupra civililor și a 
țintelor militare, au fost de părere deputații europeni. 

Textul proiectului de raport11 precizează că diferite state, cum ar fi Rusia, China și Coreea de Nord, dar și actorii nestatali, au efectuat activități 
cibernetice și atacuri împotriva infrastructurilor critice, spionaj cibernetic, supravegherea în masă a cetățenilor UE, campanii de dezinformare și acces limitat la 
internet.  

De asemenea, deputații europeni subliniază că strategiile și capabilitățile europene de apărare fragmentate au condus la vulnerabilitatea actuală și la 
atacurile cibernetice. Prin urmare, statele membre sunt îndemnate să-și sporească capacitatea forțelor armate de a colabora și să consolideze cooperarea 
cibernetică la nivel european cu NATO și alți parteneri prin conștientizarea situației - exerciții cibernetice, Erasmus militar (un program de schimb între statele 
membre pentru viitori ofițeri militari, profesorii și instructorii acestora) și alte inițiative comune de formare și de schimb. Având în vedere lipsa permanentă de 
specialiști în domeniul calificărilor înalte, în special experți în infracționalitatea informatică, deputații europeni invită statele membre să investească mai mult în 
acest domeniu și să faciliteze cooperarea între instituțiile academice civile și academiile militare, sprijinind domeniul educației în domeniul apărării cibernetice. 
De asemenea,  se solicită serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) și statelor membre care asigură politica de securitate și apărare comună (PSAC) să  
consolideze expertiza în domeniul apărării cibernetice a misiunilor și operațiunilor UE. 

                                                 
10 2018/2004(INI) 
11 Proiect de raport referitor la apărarea cibernetică  - 2018/2004(INI), Comisia pentru afaceri externe, raportor Urmas Paet 

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/125109/EVA_KAILI_home.html
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201805/AFET/AFET(2018)0516_1/sitt-8375227
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/2004(INI)
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Deputații europeni salută cele două proiecte care urmează să fie lansate în cadrul Programului de întărire a apărării comune a statelor din Uniunea 
Europeană (PESCO), și anume o platformă de partajare a informațiilor pentru incidente cibernetice, precum și echipe de reacție rapidă în domeniul informaticii. 
Acestea vor conduce la crearea unei echipe europene de răspuns rapid, care să coordoneze, să detecteze și să contracareze amenințările cibernetice colective. 

Raportorul Urmas Paet (ALDE, EE) a menționat că: „(…) Apărarea cibernetică rămâne o competență de bază a statelor membre, dar datorită naturii fără 
frontiere a spațiului cibernetic, nu este posibil ca un singur stat să abordeze singur amenințările și provocările. UE trebuie să își consolideze capacitățile de 
apărare cibernetică prin intensificarea cooperării dintre statele membre, UE și NATO. De asemenea, trebuie să pregătim mai mulți experți în domeniul apărării 
cibernetice și să organizăm exerciții comune.” 

Proiectul de rezoluție fără caracter legislativ urmează să fie votat în cadrul sesiunii plenului, în luna iunie a.c.,  la Strasbourg. 

 

În dezbatere - combaterea finanțării terorismului  

Comisia specială pentru terorism (TERR) a organizat în data de 16 mai a.c. un schimb de 
opinii cu dl Manuel Navarrete Paniagua, șeful Centrului european de combatere a terorismului 
(Europol),  și  cu dl Olivier Burgersdijk, manager de program în domeniul informațiilor privind 
călătoriile (Europol), despre schimbul de informații și interoperabilitate. Acestor schimburi de 
opinii le-au urmat un atelier de lucru privind „Terorismul și CBRN” și o dezbatere  a  studiului  cu 
tema „Abordarea statelor membre în abordarea revenirii luptătorilor străini.”  

În același context, Comisia TERR a organizat,  în data de 17 mai a.c., o audiere publică 
privind modalitățile de îmbunătățire a finanțării combaterii terorismului în UE. Scopul audierii a 
fost evaluarea respectării de către statele membre a recomandărilor și a strategiei Grupului 
operativ de acțiune financiară privind combaterea finanțării terorismului (FATF), defectele din 
sistemul financiar internațional bazate pe cazul Băncii FBME12 și cooperarea dintre unitățile de 
informații financiare.  

 

 

                                                 
12 FBME Bank a fost o bancă comercială internațională. Acesta a oferit servicii și produse bancare comerciale clienților corporativi și individuali. Linia sa bancară tradițională a inclus 

servicii internaționale de plată, cont multi-valută, facilități de credit, finanțare comercială, facilități de tranzacționare în valută, servicii de internet banking și servicii internaționale de carduri. 
FBME a avut clienți din întreaga lume. Din 2017, Banca cipriotă FBME este în centrul unui scandal financiar cu ramificaţii internaţionale, în care sunt implicate mafia rusească, escroci cunoscuţi 
în lumea întreagă, grupări teroriste şi bănci din Republica Moldova. Un tribunal american îi blochează din aprilie 2017 acestei bănci accesul la sistemul bancar al SUA şi, în consecinţă, instituţia 
financiară înregistrează pierderi uriaşe. 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/34226/permanent-structured-cooperation-pesco-factsheet_en
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/129073/URMAS_PAET_home.html
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201805/TERR/TERR(2018)0516_1P/sitt-7999282
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/143120/TERR%20-%20Draft%20programme%20-%20Public%20Hearing%20-%20How%20to%20improve%20Counter%20Terrorist%20Financing%20within%20the%20EU_17052018.pdf
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Îmbunătățirea capacității UE de protecție civilă 

În data de 17 mai a.c., deputații europeni din Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (ENVI) au votat o serie de modificări la 
mecanismul de apărare civilă al UE (UCPM), ale cărui limite s-au făcut cunoscute după incendiile, furtunile  și inundațiile care au avut loc în anul 2017.  

Scopul acestui mecanism este de a ajuta statele membre să răspundă mai repede, mai eficient la dezastrele naturale și la acela provocate de om, prin 
împărțirea eficientă a resurselor de protecție civilă. 

Proiectul de raport13 prezentat va constitui o rezervă de active RescEU14, cum ar fi planurile de luptă împotriva incendiilor forestiere, pompele de mare 
capacitate, spitalele de teren și echipele medicale de urgență, pentru a fi utilizate în toate 
tipurile de situații de urgență. 

RescEU ar putea să cumpere sau să închirieze propriile echipamente, pe lângă cele 
împrumutate de statele membre. În acest context, s-ar putea oferi ajutor suplimentar, dar 
aceste echipamente nu trebuie folosite pentru a-și înlocui propriile capacități și 
responsabilități, au fost de părere deputații europeni.   

„(…) Sistemul actual și-a arătat bine limitele. Am văzut acest lucru în timpul 
incendiilor forestiere15 care au lovit mai multe țări în același timp, cu un rezultat dramatic în 
ceea ce privește pierderea vieții. Dezastrele naturale s-au intensificat și ca urmare a 
schimbărilor climatice. Este esențial să oferim un răspuns la nivel european și timp pentru a 
acționa” - a declarat raportorul Elisabetta Gardini (PPE, IT). „(…) Mecanismul însă nu va 
înlocui pe cele existente la nivel național și regional, ci va completa activitatea lor pentru a 
asigura o mai mare securitate pentru cetățenii europeni, în special în caz de dezastre de o 
anumită amploare” -  a mai adăugat raportorul. 

De asemenea, deputații europeni propun crearea unui echivalent al programului 

Erasmus pentru promovarea cooperării între personalul din domeniul protecției civile. 

Proiectul de raport va fi supus la vot în plenul sesiunii plenare din 28-31 mai a.c., de la 

Strasbourg. 

                                                 
13 Proiect de raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism de protecție civilă al  

Uniunii  - COM(2017/0772/2) –2017/0309(COD) Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, raportor Elisabetta Gardini 
14  RescUE - completarea sistemelor statelor membre de răspuns în caz de dezastre prin crearea unei rezerve dedicate de capacități operaționale la nivelul Uniuni i 
15 Peste 200 de persoane au fost ucise de dezastrele naturale din Europa în 2017. Cicloanele tropicale recente au afectat grav regiunile ultraperiferice ale UE și teritoriile de peste mări 

din Caraibe. Mai presus de toate, anul 2017 a văzut o serie dezastruoasă de incendii forestiere. Peste 1 milion de hectare de pădure au fost distruse, aproape de trei ori mai mare decât media 
pe 5 ani a UE, dintre care jumătate erau doar în Portugalia. 

http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201805/ENVI/ENVI(2018)0516_1P/sitt-7985344
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/58758/ELISABETTA_GARDINI_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0309(COD)&l=en#tab-0
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PREŞEDINŢIA BULGARĂ A     

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 

 

 

 

Consiliul pentru afaceri generale  

 Miniștrii afacerilor externe și europene din UE s-au reunit la Bruxelles la 14 mai 2018  și au discutat despre cadrul financiar multianual pentru perioada 
2021-2027, despre pregătirea reuniunii Consiliului European din iunie a.c. și despre situația statului de drept din Polonia.  

Astfel, miniștrii au avut un schimb de opinii cu privire la propunerea Comisiei 
referitoare la cadrul financiar multianual 2021-2027. 

Ekaterina Zaharieva, vicepremierul pentru reforma judiciară și ministrul afacerilor 
externe al Bulgariei a apreciat că ,,(…) bugetul UE este un element vital pentru viitorul Europei 
și o expresie a valorilor și aspirațiilor noastre (…) ne va ajuta să garantăm o Europă stabilă și 
sigură în beneficiul tuturor”.  

Cu privire la pregătirea reuniunii Consiliului European din 28 -29 iunie a.c, s-a fixat ca 
obiectiv obținerea unui consens privind migrația și abordarea unor aspecte legate de 
securitate și apărare. De asemenea, vor fi dezbătute și, ulterior,  adoptate măsuri privind 
impozitarea, precum și aspectele inovatoare și digitale. Totodată, va avea loc un prim schimb 
de opinii atât cu privire la a următorul cadru financiar multianual, cât și referitor la stabilirea 
unui calendar pentru finalizarea negocierilor. Nu în ultimul rând, Consiliul European va trebui 
să ia act de încheierea Semestrului european 2018. 

Referitor la situația statului de drept din Polonia, Comisia a informat miniștrii despre 
evoluțiile recente din cadrul dialogului cu autoritățile poloneze. Consiliul a reiterat, cu acest 
prilej, utilitatea menținerii dialogului dintre cele două părți pentru obținerea unor rezultate 
concrete. Consiliul va reveni asupra acestei problematici la următoarea sa reuniune. 

http://www.consilium.europa.eu/media/34648/st08753-en18.pdf
https://static.council-tvnewsroom.eu/21e348b4-48a8-11e8-ad14-bc764e093073/25-04-18-119015-MFF-Animation-Web_PRV.mp4
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Punctele de pe ordinea de zi care au fost adoptate au vizat domenii precum afacerile externe, justiție și afaceri interne, afaceri economice și financiare, 
mediul, ș.a.   

În cadrul politicii privind afacerile externe, printre altele, Consiliul a adoptat poziția UE pentru Consiliul de stabilizare și asociere dintre Fosta Republică 
Iugoslavă a Macedoniei și UE privind trecerea la a doua etapă a asocierii (7325/18). Acordul de stabilizare și de asociere cu Fosta Republică Iugoslavă a 
Macedoniei a intrat în vigoare la 1 aprilie 2004.  

În același cadru al politicilor  externe s-a pus în discuție Operațiunea EUNAVFOR MED - Operațiunea Sophia16, respectiv  crearea unei celule de informații 
privind infracțiunile. În acest context, Consiliul a adoptat o decizie care permite crearea unei celule de informații privind infracțiunile deosebit de grave,  cu 
scopul de a îmbunătăți schimbul de informații între FRONTEX și EUROPOL.  

De asemenea, Consiliul a sancționat acțiunile unor persoane care dețin funcții de răspundere în comisiile electorale din Crimeea sau Sevastopol și care au 
subminat integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei prin implicarea lor în organizarea alegerilor prezidențiale ruse din 18 martie 2018 (în 
Crimeea și Sevastopol anexate ilegal). Măsurile luate presupun interdicția de călătorie și înghețarea activelor. Alte măsuri UE luate ca răspuns la criza din Ucraina 
includ sancțiuni economice care vizează sectoare specifice ale economiei rusești, în prezent în vigoare până la 31 iulie 2018,  măsuri restrictive ca răspuns la 
anexarea ilegală a Crimeei și Sevastopolului, în prezent în vigoare până la 23 iunie 2018.  

Cu privire la subiectele care vizează politica de justiție și afaceri interne se remarcă o serie de decizii ale Consiliului care evaluează aplicarea acquis-ului 
Schengen în Estonia, în domeniul gestionării frontierei terestre externe, 2016, în Portugalia în domeniul gestionării frontierelor externe, 2017, în domeniul 
protecției datelor, în domeniul politicii comune în materie de vize și în domeniul returnării, în Malta în domeniul protecției datelor, 2016 și în Suedia în domeniul 
cooperării polițienești,2017.  

De asemenea, Consiliul a adoptat o directivă prin care se  consolidează normele UE  de prevenire a infracțiunii de spălare de bani și finanțare a 
terorismului; această directivă face parte dintr-un pachet de măsuri lansat ca reacție la atacurile teroriste din Europa, în 2016.  Dl.  Vladislav Goranov, ministrul 
finanțelor din Bulgaria a susținut că ,, (…) Aceste noi norme răspund nevoii de creștere a securității în Europa prin eliminarea, în continuare, a mijloacelor 
disponibile pentru teroriști. Acestea ne vor permite să perturbăm rețelele criminale fără a compromite drepturile fundamentale și libertățile economice.” 

Referitor la guvernanța economică, Consiliul a adoptat o recomandare privind politicile economice din zona euro (7569/18 + 7552/18), ca urmare a 
dezbaterilor din cadrul  reuniunii Consiliului European din martie 2018 și în cadrul Semestrului european.  Pentru 2018, Consiliul recomandă o orientare fiscală 
neutră pentru zona euro,  solicită o asociere echilibrată de politici care să asigure finanțe publice sustenabile, sprijinind în același timp economia. Totodată, 
Consiliul solicită reforme care să contribuie la crearea de locuri de muncă de calitate, egalitate de șanse și accesul pe piața muncii,  protecție și incluziune socială 
ș.a.  În ceea ce privește Uniunea bancară a UE, Consiliul solicită continuarea activității domeniul partajării și reducerii riscurilor din sectorul bancar. În plus, 
solicită progrese rapide în vederea finalizării uniunii monetare. Semestrul european din 2018 se va încheia în luna iulie a.c., odată cu adoptarea noilor 
recomandări specifice fiecărei țări. 

                                                 
16 EUNAVFOR MED Operațiunea Sophia este operațiunea navală a UE creată pentru a perturba modelul de afaceri al contrabandei migranților și al traficanților de persoane din sudul 
Mediteranei de Sud. 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7325-2018-INIT/en/pdf
https://www.operationsophia.eu/wp-content/uploads/2018/04/Mission.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/05/14/eunavfor-med-operation-sophia-operation-to-contribute-to-better-information-sharing-on-crime-in-the-mediterranean/
http://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/ukraine-crisis/
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/05/14/money-laundering-and-terrorist-financing-new-rules-adopted/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7569-2018-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7552-2018-INIT/en/pdf


 

20 

 Consiliul a adoptat o directivă revizuită privind performanța energetică a clădirilor, care își propune să îmbunătățească eficiența energetică a 
clădirilor, să încurajeze renovarea clădirilor, să promoveze lucrările de renovare eficiente din punct de vedere al costurilor ș.a. Directiva revizuită adoptată face 
parte din pachetul privind energia curată, prezentat de către Comisie la 30 noiembrie 2016. Directiva urmează să fie publicată în Jurnalul Oficial al UE și să intre 
în vigoare la douăzeci de zile de la publicare. Perioada de transpunere a acestui act legislativ este de 20 de luni. La încheierea discuțiilor, dl. Temenujka Petkova, 
ministrul energiei din Republica Bulgaria a declarat: ,, (…) Promovarea eficienței energetice a clădirilor este una dintre cele mai rentabile metode de a îmbunătăți 
calitatea vieții pentru noi toți. Aceasta încurajează trecerea la o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon, care, la rândul său, generează creștere 
economică, stimulează investițiile și creează locuri de muncă.” 

 

Consiliul Afaceri Generale (articolul 50) 

 

Miniștrii afacerilor externe și europene din UE-27 s-au reunit la Bruxelles la 14 mai 2018 pentru  a fi informați de către Michel Barnier, negociatorul-șef al 
UE, în legătură cu derularea negocierilor privind Brexitul.  

Miniștrii au luat act de situația actuală a negocierilor cu Regatul Unit al Marii Britanii, în ceea ce 
privește finalizarea proiectului de acord de retragere, precum și de cadrul pentru viitoarele relații dintre UE și 
Regatul Unit, al căror rezultat va fi reflectat într-o declarație politică.  

Ekaterina Zaharieva, viceprim-ministrul bulgar, a menționat că este nevoie de o soluție pentru situația 
din Irlanda, precum și pentru toate celelalte problematici legate de retragere. Aceasta a remarcat că ,, (…) 
cetățenii și întreprinderile noastre, de o parte și de alta a Canalului Mânecii, au nevoie de asigurarea derulării 
unui Brexit ordonat. Aceștia au nevoie, de asemenea, de claritate cu privire la relațiile viitoare”. 

Totodată, Consiliul a început și pregătirile pentru următoarea reuniune a Consiliului European 
(articolul 50) care se va desfășura în luna iunie 2018 și care se va axa pe examinarea proiectului adnotat de 
ordine de zi a summitului (XT 21041/18) . 

 

 

 

 

 

http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/05/14/energy-efficient-buildings-council-adopts-revised-directive/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-4-2018-INIT/en/pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/05/14/energy-efficient-buildings-council-adopts-revised-directive/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/XT-21041-2018-INIT/en/pdf
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Consiliul de asociere UE – Algeria

În data de 14 mai a.c. s-a desfăşurat la Bruxelles cea de-a 11-a reuniune a Consiliului de asociere UE-Algeria la care a luat parte Înaltul Reprezentant al UE, dna 
Federica Mogherini şi ministrul de afaceri externe al Algeriei, dl Abdelkader Messahel. 

Cu această ocazie, Uniunea Europeană şi Algeria şi-au reînnoit atât angajamentele cu privire la punerea în aplicare a priorităţilor comune ale parteneriatului şi 
concluziile evaluării comune a acordului de asociere, cât şi angajamentul de aprofundare a relaţiilor, cu scopul de a realiza un spaţiu comun de stabilitate, 
democraţie şi prosperitate. 

Uniunea Europeană salută reformele iniţiate de Algeria, în urma revizuirii constituţionale din 2016 şi subliniază importanţa rolului societăţii civile şi a 
democraţiei participative. 

În contextul consolidării cooperării, în ceea ce priveşte diversificarea economiei algeriene, cele două părţi au salutat adoptarea Cadrului unic de sprijin care 
defineşte priorităţile de cooperare tehnică şi financiară prin intermediul Instrumentului european de vecinătate pentru perioada 2018-2020. Cei doi oficiali au 
discutat, de asemenea, despre evoluţiile din regiune , cooperarea regională şi despre combaterea şi prevenirea terorismului şi a radicalizării. 

În cadrul reuniunii, UE şi Algeria au semnat un Acord de finanţare pentru un program de sprijin al sectorului agricol care va contribui la îmbunătăţirea gestionării 
apei, va sprijini sectorul agro-industrial şi va combate poluarea agricolă. 

Înaltul Reprezentant a declarat la finalul dezbaterilor că „(…) Parteneriatul UE-Algeria progresează şi se consolidează, într-un spirit de sinceritate și receptivitate 
care caracterizează relaţiile dintre prieteni. Iar UE îşi menţine angajamentul de a sprijini reformele politice şi economice întreprinse de autorităţile algeriene” . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/05/14/eu-algeria-association-council-joint-declaration-14-may-2018/
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Consiliul de asociere UE – Tunisia 

La 15 mai a.c. a avut loc cea de-a 14-a sesiune a Consiliului de asociere UE-
Tunisia la care a participat Înaltul Reprezentant al UE, dna Mogherini şi 
ministrul de afaceri externe al Tunisiei, dl Khemaies Jhinaoui. 

Cei doi oficiali au salutat progresele înregistrate, descrise în Raportul 
Comisiei Europene  din data de 8 mai 2018 privind situaţia relaţiilor UE-
Tunisia , precum şi intensificarea cooperării în ceea ce priveşte ocuparea 
forţei de muncă şi reformele privind tinerii. Uniunea Europeană şi Tunisia au 
convenit asupra priorităţilor strategice ale parteneriatului pentru perioada 
2018-2020, care vizează dezvoltarea socio-economică durabilă. Astfel 
printre obiectivele propuse se numără consolidarea democraţiei, o mai bună 
guvernare, respectarea şi garantarea drepturilor omului, crearea unui cadru 
privind mobilitatea şi migraţia, securitatea şi nu în ultimul rând lupta 
împotriva terorismului. 

În cadrul reuniunii, cei doi oficiali au semnat un Acord administrativ privind 
stagiile diplomatice între Serviciul European de Acţiune externă şi Ministerul 
de afaceri externe din Tunis, care va permite diplomaţilor şi funcţionarilor să 
facă cursuri de perfecţionare în instituţiile europene, cu obiectivul de a se 
familiariza cu politicile şi modul de funcţionare al UE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiliul mixt UE – Cuba 

În data de 15 mai a.c., Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe şi politica 
de securitate, Federica Mogherini a prezidat prima reuniune a Consiliului 
mixt UE-Cuba, la Bruxelles. Delegaţia cubaneză a fost condusă de ministrul 
de afaceri Externe , Bruno Eduardo Rodriguez Parrilla. 

În cadrul reuniunii s-a discutat despre punerea în aplicare definitivă a 
Acordului de dialog politic şi de cooperare, care a fost lansat cu titlu 
provizoriu în luna noiembrie 2017. În plus, a avut loc un schimb de opinii cu 
privire la viitoarea cooperare în domenii-cheie şi s-a convenit iniţierea a cinci 
noi dialoguri referitoare la: 

 combaterea proliferării armelor de distrugere în masă; 
 controlul armelor convenţionale; 
 gestionarea măsurilor unilaterale coercitive; 
 punerea în aplicare a Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă; 
 drepturile omului. 

În marja reuniunii, a fost semnat primul Acord de finanţare UE-Cuba pentru 
un program de cooperare în domeniul energiei regenerabile la care Comisia 
Europeană va avea o contribuţie în valoare de 18 milioane de euro.  

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/05/15/declaration-conjointe-a-la-presse-a-l-occasion-de-la-14eme-session-du-conseil-d-association-ue-tunisie/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/05/15/declaration-conjointe-a-la-presse-a-l-occasion-de-la-14eme-session-du-conseil-d-association-ue-tunisie/
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/st08737.fr18.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/st08737.fr18.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/st08737.fr18.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12504-2016-INIT/ro/pdf
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Summit-ul UE-Balcanii de Vest 

 

În data de 17 mai a.c. a avut loc la Sofia, Bulgaria reuniunea la nivel înalt UE-Balcanii de Vest la care au participat şefi de stat sau de guvern ai statelor 
membre ale UE şi liderii statelor partenere din Balcanii de Vest: Albania, Bosnia şi Herţegovina, Serbia, Muntenegru, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei şi 
Kosovo.  

În cadrul reuniunii, liderii UE şi partenerii din Balcanii de Vest au convenit asupra Declaraţiei de la Sofia şi au adoptat Agenda de priorităţi de la Sofia ca 
anexă a declaraţiei prin care sunt prezentate noi măsuri de cooperare consolidată cu această regiune. De asemenea, s-a stabilit ca următorul summit UE-Balcanii 
de Vest să aibă loc în Croaţia, în anul 2020, în timpul preşedinţiei croate a Consiliului Uniunii Europene. 

Liderii europeni au confirmat perspectiva europeană a regiunii şi au stabilit o serie de acţiuni concrete menite să consolideze cooperarea în domenii 
precum conectivitatea, securitatea şi statul de drept. Liderii UE au subliniat importanța angajamentului continuu al Balcanilor de Vest privind statul de drept, 
lupta împotriva corupției și a criminalității organizate, buna guvernanță, precum și respectarea drepturilor omului și a drepturilor persoanelor care aparțin 
minorităților. Totodată, liderii UE şi-au reafirmat angajamentul de a sprijini transformarea politică, economică şi socială a regiunii şi au subliniat importanţa 
relaţiilor de bună vecinătate, a stabilităţii regionale şi a cooperării reciproce.  

Referitor la sporirea conectivităţii în cadrul regiunii şi cu Uniunea Europeană a fost anunţat un nou pachet de măsuri prin intermediul unui Cadru de 
investiţii pentru Balcanii de Vest care va veni în sprijinul punerii în aplicare a Declaraţiei de la Sofia şi va avea la bază Strategia privind Balcanii de Vest şi cele şase 

iniţiative emblematice elaborate de Comisia Europeană. 

În cadrul acestui pachet, UE va oferi granturi pentru încă 11 
proiecte prioritare din sectorul transporturilor (rutiere, feroviare şi 
portuare), în valoare de 190 de milioane de euro. În plus, în vederea 
implementării noii Agende digitale pentru Balcanii de Vest, UE va aloca 
30 de milioane de euro pentru investiții pentru extinderea rețelelor în 
bandă largă din întreaga regiune şi al regimului regional de reducere a 
costurilor de roaming la toți cei șase parteneri. Privind conectivitatea 
economică, liderii UE au salutat angajamentele asumate de 
intensificare a eforturilor în vederea recunoaşterii calificărilor şi a 
facilitării comerţului în regiune. Totodată, s-a stabilit dublarea 
finanţării programului Erasmus + şi lansarea unui proiect-pilot privind 
mobilitatea în domeniul educaţiei şi formării profesionale. 

 

 

http://www.consilium.europa.eu/media/34776/sofia-declaration_en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/media/34776/sofia-declaration_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/the-way-forward_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/six-flagship-initiatives-support-transformation-western-balkans_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/six-flagship-initiatives-support-transformation-western-balkans_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/statement-support-digital-agenda-western-balkans_en.pdf
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În ceea ce priveşte cooperarea în domeniul securităţii, liderii UE au convenit să intensifice colaborarea referitoare la priorităţi-cheie cum ar fi: 

 combaterea terorismului şi extremismului, inclusiv finanţarea acestuia, prevenirea radicalizării şi întoarcerea luptărilor străini; 

 consolidarea cooperării în lupta împotriva infracțiunilor grave și a criminalității organizate, în special a traficului de arme de foc și droguri ilicite, a 
contrabandei cu mărfuri și a introducerii ilegale de persoane, precum și a amenințărilor cibernetice și hibride; 

 consolidarea cooperării în materie de migrație și gestionarea frontierelor, inclusiv prin intermediul ofițerilor de legătură trimiși în teren de către 
UE. 

Uniunea Europeană și partenerii din Balcanii de Vest au hotărât să intensifice activitatea strategică și operațională în domeniul cooperării polițienești și 
judiciare, în special prin participarea acestora la o serie de politici ale UE pentru perioada 2018-2021, cum ar fi planul pentru cooperarea coordonată la nivelul 
UE împotriva infracțiunilor grave și a criminalității organizate. 

La finalul reuniunii, preşedintele Consiliului European, dl Donald Tusk a declarat că „ (...) Astăzi a fost reafirmat angajamentul reciproc faţă de perspectiva 
europeană pentru întreaga regiune. Uniunea Europeană este şi va rămâne un partener de încredere al regiunii. În termeni foarte concreţi, s-a discutat despre 
îmbunătăţirea relaţiilor cu şi în interiorul regiunii Balcanilor de Vest.” În plus, dl Tusk a menţionat că „(...) nu văd niciun alt viitor pentru Balcanii de Vest decât UE. 
Nu există o altă alternativă, nu există nici un plan B. Balcanii de Vest sunt o parte integrantă a Europei şi aparţin comunităţii noastre.” 
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BREXIT 

Stadiul negocierilor dintre Uniunea Europeană și       

Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord 

 

 

Este nevoie de un Brexit ordonat. Uniunea vamală, problema Irlandei și statutul cetățenilor 

sunt în continuare punctele nevralgice. Camera Lorzilor solicită guvernului negocierea pentru 

Regatul Unit a unui viitor statut de observator în instituțiile UE, mai ales în problemele de 

securitate.  

Regatul Unit va părăsi oficial Uniunea Europeană la 29 martie 2019, la doi ani după invocarea Articolului 50 din Tratatul de la Lisabona, care a declanşat 
procedura de ieşire a ţării din UE, iar perioada de tranziţie se va încheia la 31 decembrie 2020. 

Ceea ce este sigur în acest moment este că - potrivit declarațiilor lui David Lidington, șeful de cabinet al Theresei May - partea britanică nu doar că nu va 
„(…) cere perioadă de tranziţie mai lungă, dar UE a spus mereu foarte clar că nu se poate folosi Articolul 50 pentru a vorbi de o viitoare relaţie pe termen lung (...) 
Există un acord privind retragerea care se referă la o perioadă de tranziţie până la sfârşitul lui 2020...Este timpul să ne prezentăm intenţiile cu mult mai multe 
detalii decât am făcut-o până acum.” 

Discuțiile cu privire la rămânerea Regatului Unit într-o uniune vamală cu UE a devenit unul dintre principalele subiectele controversate în dosarul Brexit. 
La nivelul cabinetului May se confruntă, în prezent, două variante de rezolvare a acestei probleme: pe de o parte,  ceea ce se vehiculează sub denumirea 
de ''facilitare maximală'' - recurgerea la tehnologii pentru a menţine fluxul schimburilor comerciale cu UE, dar care ar implica şi infrastructuri la frontiere – iar, 
pe de altă parte, varianta preferată de premierul britanic, ar fi un acord vamal prin care Marea Britanie ar percepe taxe vamale în numele  Uniunii Europene 
pentru bunurile care îi tranzitează teritoriul, dar sunt destinate pieţei celor 27, aplicând însă propriile taxe mărfurilor care îi sunt destinate. 
Pe 8 mai 2018, disputele cu privire la forma viitoarei colaborări dintre Regatul Unit și Uniunea Europeană păreau a fi ajuns la punctul cel mai fierbinte. Cabinetul 
britanic a respins propunerea premierului, propunere care, de altfel, păruse celor mai mulți a fi un fel de amalgam între dorințele doamnei May și presiunile 
venite de la Bruxelles. Breexiterii, prin vocea lui Boris Johnson, considerau că ceea ce premierul propune nu va conduce „nici la preluarea controului asupra 
comerțului, nici asupra legislației, nici asupra granițelor, nici chiar asupra propriilor finanțe”.  

https://www.reuters.com/article/us-britain-eu-lidington/britain-will-not-ask-for-longer-brexit-transition-period-minister-idUSKCN1IH0PM
CC%20al%20AR%20pt%20dana%2029%20martie
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Propunerile Theresei May cu privire la viitorul regim vamal au fost considerate și de către negociatorii UE ca fiind inoperabile, dar negocierile continuă.  
Negociatorii au transmis Regatului Unit o listă cu întrebări asupra modului în care ar putea funcționa noul regim vamal. 

Oricum, Michel Barnier, negociatorul șef al Uniunii Europene pentru Brexit, a declarat că, dincolo de orice, dezacordurile încă nerezolvate cu privire la 
granița cu Irlanda fac ca negocierile să se afle încă în impas. 

Michel Barnier a informat, la 14 mai 2018, Consiliul, reunit în formula UE27,  cu privire la desfășurarea negocierilor.   

De la ultima sesiune a Consiliului afaceri generale (art. 50), din 20 martie 2018, negociatorii celor două părți au avut două sesiuni de convorbiri: 16-18 
aprilie 2018 și 2-4 mai 2018. Punctele principale dezbătute au fost stadiul negocierilor și lucrările legate de chestiunile punctuale ale retragerii, în scopul punerii 
la punct a proiectului acordului de retragere, în ceea ce privește viitorul relațiilor dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit. 

Problema principală pentru care mai sunt necesare negocieri este cea a graniței dintre Irlanda și Irlanda de Nord; probleme asupra cărora încă se mai 
discută sunt cele legate de guvernanța generală, problemele legate de proprietatea intelectuală, datele personale, informațiile cu privire la Euroatom, acestea 
toate în condițiile în care, la Consiliul din martie 2018 s-a afirmat clară că nu există niciun acord, dacă nu s-a convenit asupra tuturor problemelor. 

Ekaterina Zaharieva, viceprim-ministrul bulgar, a declarat că „(…) Mai sunt doar cinci luni până în octombrie și unele chestiuni principale mai trebuie încă 
să fie soluționate. Avem nevoie urgentă de progrese privind Irlanda, guvernanța și toate celelalte chestiuni rămase legate de retragere. De asemenea, trebuie să 
asigurăm un cadru pentru viitoarele relații. Cetățenii și întreprinderile noastre, de o parte și de alta a Canalului Mânecii, au nevoie de asigurarea derulării unui 
Brexit ordonat. Aceștia au nevoie, de asemenea, de claritate cu privire la relațiile viitoare”. 

Michel Barnier a insistat asupra necesității continuării lucrărilor în toate domeniile legate de retragere și, în absența unui progres semnificativ ca urmare 
a precedentelor runde de negocieri, a reamintit că trebuie dublate eforturile pentru ca UE să poată face 
față oricărui scenariu posibil. Barnier a prezentat miniștrilor celor 27 de state membre cadrul prezumtiv 
al viitoarelor discuții referitoare la parteneriatul cu Regatul Unit. 

La reuniune a participat și ministrul delegat pentru Afaceri Europene al României, Victor 
Negrescu. 

UE a cerut claritate și precizie. Theresa May şi-a reiterat cele trei obiective: o politică comercială 
independentă, relaţii comerciale cât mai flexibile cu UE, menţinerea unei frontiere deschise între 
provincia britanică Irlanda de Nord şi Republica Irlanda vecină, şefa guvernului recunoscând însă că 
atingerea lor va fi ''dificilă''. 

Premierul britanic a promis că în luna iunie va veni cu o propunere decisivă cu privire la viitoarele 
legături cu UE. Publicarea acestei “cărți albe” – de peste 100 pagini (potrivit BBC ) - va fi un semnal clar 
că se poate merge cu problemele stabilite la summit-ul din 28 iunie. Documentul va prezenta „(…) ceea 
ce se va schimba„  după ieşirea ţării din UE, dar şi „ambiţia noastră pentru relaţiile viitoare ale Marii 
Britanii cu UE, (...) viziunea noastră despre rolul viitor al Marii Britanii în lume„ - potrivit ministrului britanic pentru Brexit, David Davis. 

http://www.consilium.europa.eu/media/34593/background-gac-art-50-fr.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/gac-art50/2018/05/14/?(Art.+50)%2c+14%2f05%2f2018
http://mae.ro/node/45949
http://mae.ro/node/45949
http://www.bbc.com/news/uk-politics-44127955
http://www.consilium.europa.eu/remote-http.axd/2cbae501facd7ce93487-c1903891d4eb46d5fa0e445339039e4e.r34.cf3.rackcdn.com/{C312D97E-4BFE-5C49-822F-A563571990E3}.jpg?quality=100
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„(…) Summitul UE din iunie este termenul-limită pentru depăşirea impasului legat de Irlanda de Nord în negocierile pentru Brexit”, a avertizat și ministrul 
francez de externe, Jean-Yves Le Drian. 

Problema irlandeză este una dintre cheile rezolvării problemelor Brexitului. În conferința de presă susținută împreună cu omologul său francez,ministrul 
irlandez de externe, Simon Coveney, a afirmat că un parteneriat vamal - aşa cum este susţinut de unii miniştri ai cabinetului condus de Theresa May - ar fi o 
modalitate de rezolvare a problemei. 

 

Problemele Theresei May cu Parlamentul britanic continuă: un raport parlamentar făcut public pe 14 mai a.c., solicită guvernului să se decidă asupra 
viitoarei cooperări cu UE.   

Raportul subcomisiei pentru afaceri europene externe din Camera Lorzilor  avertizează asupra viitoarei pierderi a influenței Regatului Unit în ceea ce 
privește deciziile relative la politica de securitate, care ar trebui să încerce să negocieze un statut de observator în cadrul organismelor de planificare și decizie la 
Uniunii.  După Brexit, Regatul Unit ar trebui să poată continua să ia parte la misiuni externe, în special în Balcanii de Vest și în Cornul Africii. Comisia "îndeamnă 
cu fermitate" Ministerul de Externe britanic  să "elaboreze şi să transmită UE propuneri detaliate privind viitoarea cooperare în sfera politicii externe şi de 
apărare", până la reuniunea Consiliului European din iunie, şi recomandă Londrei să încerce să negocieze un statut de observator în Comitetul politic şi de 
securitate al UE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.reuters.com/article/uk-britain-eu-france/france-says-june-is-ultimate-deadline-for-brexit-progress-on-northern-ireland-idUSKCN1IE10M
https://www.reuters.com/article/uk-britain-eu-france/france-says-june-is-ultimate-deadline-for-brexit-progress-on-northern-ireland-idUSKCN1IE10M
https://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/lords-select/eu-external-affairs-subcommittee/news-parliament-2017/brexit-csdp-missions-operations-publication/
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SUBIECTE DE ACTUALITATE  

                              ÎN PRESA EUROPEANĂ 

 
                                                      săptămâna 14 - 20 mai 2018 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Reuniune fără SUA: Europa, China și Rusia se reunesc la Viena pentru 
salvarea acordului nuclear cu Iran 

Diplomaţi din Europa, China şi Rusia, sub conducerea Secretarului 
General al Serviciului European pentru Acţiune Externă (SEAE), Helga 
Schmid, vor discuta la Viena despre un nou acord care să ofere Iranului 
ajutor economic ca să întrerupă dezvoltarea programului balistic şi 
amestecul în regiune, în speranţa ca vor reuşi să salveze Acordul nuclear 
iranian din 2015, după anunţul făcut de Donald Trump, pe 8 mai a.c, de a 
retrage SUA din acordul nuclear. (RO) 

 

 Grecia impune condiții pentru a debloca aderarea Macedoniei la UE și 
NATO 

Diferendul care datează de 27 de ani între Grecia şi Macedonia cu privire 
la denumirea fostei republici iugoslave nu va putea fi rezolvat fără o 
revizuire a Constituţiei macedonene care să cuprindă schimbarea 

denumirii, a declarat premierul grec Alexis Tsipras. O astfel de o revizuire 
este destinată să elimine “toate formele de iredentism” și este “o 
condiţie prealabilă necesară” deschiderii negocierilor asupra acestei 
probleme, fără de care guvernul grec nu va începe “negocieri speciale” 
cu Macedonia.  (RO) 

 

 Eurostat: Țările UE au cheltuit 200 de miliarde de euro pentru apărare 
în anul 2016. Cheltuielile militare ale României s-au dublat anul trecut 

Potrivit Eurostat, cele 28 de state membre ale Uniunii Europene au 
cheltuit în 2016 aproximativ 200 de miliarde de euro pentru sectorul de 
apărare, un procent echivalent cu 1,3% din Produsul Intern Brut al UE. 
România se află pe locul al 15-lea, cu 1.5 miliarde de euro cheltuiți. 
Marea Britanie a cheltuit cei mai mulți bani pentru pe apărare, respectiv 
47 de miliarde de euro (24% din totalul alocat la nivelul UE), fiind urmată 
de Franţa (41 de miliarde, 20%), Germania (33 de miliarde, 16%) şi Italia 
(22 miliarde, 11%). Sumele alocate cele patru state reprezintă 71% din 

http://www.caleaeuropeana.ro/reuniune-fara-sua-europa-china-si-rusia-se-reunesc-la-viena-pentru-salvarea-acordului-nuclear-cu-iran/
http://www.caleaeuropeana.ro/grecia-impune-conditii-pentru-a-debloca-aderarea-macedoniei-la-ue-si-nato-alexis-tsipras-cere-revizuirea-constitutiei-macedonene/
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totalul cheltuielilor pentru apărare din Uniunea Europeană. (RO) 

 

 Ministrul Victor Negrescu, la Chișinău: Integrarea europeană a 
Republicii Moldova reprezintă o temă de interes a Președinției României la 
Consiliul UE 

Victor Negrescu: “Dezvoltarea relaţiei cu Republica Moldova este o 
prioritate de prim rang pentru Guvernul României şi un subiect asupra 
căruia există un larg consens la nivelul întregii societăţi româneşti. Din 
această perspectivă, România va continua susţinerea fermă şi 
consecventă pe calea reformelor şi a integrării europene, în consens cu 
aspiraţiile cetăţenilor acestei ţări”. (RO) 

 

 Comisia Europeană activează un regulament din anul 1996 pentru a 
bloca sancțiunile SUA în dosarul nuclear iranian 

Comisia Europeană a lansat procedura oficială de activare a “legii de 
blocaj” (blocking status) ce are drept scop contracararea efectelor 
sancţiunilor SUA asupra companiilor europene care doresc să investească 
în Iran. Instrumentul evocat este un regulament european datând din 
1996, creat iniţial pentru a contracara embargoul asupra Cubei, dar care 
nu a fost niciodată utilizat şi care acum ar trebui adaptat. UE doreşte să 
facă acest lucru până pe 6 august a.c, atunci când vor intra în vigoare 
primele sancţiuni decise recent de Statele Unite, a explicat Comisia într-
un comunicat. (RO) 

 

 Germania preferă gazul rusesc și avertizează SUA: Dacă este „America 
First”, atunci Europa trebuie să-şi definească propriile interese 

SUA trebuie să se confrunte cu un răspuns pe măsură din partea Europei 
atunci când declară „America First” şi plasează propriile interese 
economice mai presus de ale celorlalţi, a apreciat ministrul economiei 
german Peter Altmaier. Declarațiile au apărut în contextul în care SUA 

urmăresc să exporte gaz natural lichefiat, înregistrând deja un astfel de 
transport către Polonia, iar Germania a încheiat acordul pentru conducta 
Nord Stream 2 pe care o construiește compania rusă Gazprom și care va 
livra gaz rusesc către Europa. Altmaier a spus că SUA doresc să blocheze 
construirea unui nou gazoduct între Rusia şi Germania, pe sub Marea 
Baltică, pentru a-şi securiza pieţele pentru propriile exporturi de gaz 
natural lichefiat (LNG). (RO) 

 

 Comisarul european Elzbieta Bienkowska, vizită oficială în România și 
întrevedere cu premierul Viorica Dăncilă 

Potrivit Guvernului României, cele două părți au abordat teme precum 
Piața Internă a Uniunii Europene, inclusiv aspecte privind Piaţa Unică 
Digitală, politica industrială și industria de apărare, Semestrul European, 
cât și preluarea de către Romînia a Președinției rotative a Consiliului UE 
în ianuarie 2019. Premierul a exprimat susținerea României față de 
măsurile menite să aprofundeze Piața Internă și să contribuie la 
convergența economică și coeziunea socială la nivelul UE și a transmis 
angajamentul de a menține în atenţie aceste teme și pe durata deținerii 
de către țara noastră a Președinției Consiliului UE. De asemenea, a 
subliniat potenţialul digitalizării de a genera un plus de competitivitate și 
creștere pentru Europa și, în acest sens, a reiterat susținerea țării noastre 
pentru dezvoltarea competențelor digitale și pentru o abordare specifică, 
în funcție de nevoile fiecărui sector și domeniu. (RO) 

 

 România, trimisă în judecată de Comisia Europeană alături de Franța 
și Germania pentru calitatea aerului 

Comisia Europeană a decis să trimită Franța, Germania, Ungaria Italia, 
România și Marea Britanie în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene 
(CJUE) pentru nerespectarea valorilor-limită convenite pentru calitatea 
aerului și pentru neadoptarea măsurilor corespunzătoare pentru a scurta 
cât mai mult posibil perioadele de depășire a acestor valori. România, 
alături de Ungaria și Italia sunt trimise în fața Curții de Justiție din cauza 

http://www.caleaeuropeana.ro/eurostat-tarile-ue-au-cheltuit-200-de-miliarde-de-euro-pentru-aparare-in-anul-2016-cheltuielile-militare-ale-romaniei-s-au-dublat-anul-trecut/
http://www.caleaeuropeana.ro/ministrul-victor-negrescu-la-chisinau-integrarea-europeana-a-republicii-moldova-reprezinta-o-tema-de-interes-a-presedintiei-romaniei-la-consiliul-ue/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3861_en.htm
http://www.caleaeuropeana.ro/comisia-europeana-activeaza-un-regulament-din-anul-1996-pentru-a-bloca-sanctiunile-sua-in-dosarul-nuclear-iranian/
http://www.caleaeuropeana.ro/germania-prefera-gazul-rusesc-si-avertizeaza-sua-daca-este-america-first-atunci-europa-trebuie-sa-si-defineasca-propriile-interese/
http://gov.ro/ro/media/foto/intrevederea-premierului-viorica-dancila-cu-comisarul-european-pentru-piata-interna-industrie-antreprenoriat-i-intreprinderi-mici-i-mijlocii-elzbieta-bienkowska&page=1
http://www.caleaeuropeana.ro/elzbieta-bienkowska-vizita-oficiala-in-romania-si-intrevedere-cu-premierul-viorica-dancila/
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nivelurilor ridicate persistente de particule în suspensie (particulate 
matter – PM10). Valorile-limită stabilite în legislația UE privind calitatea 
aerului înconjurător (Directiva 2008/50/CE) ar fi trebuit atinse în 2010 și, 
respectiv, 2005. (RO) 

 

 Viitorul CFM post-2020, dezbătut în cea de-a 129-a sesiune a CoR 

Președintele CoR, Karl-Heinz Lambertz, a precizat în cadrul celei de-a 129-
a sesiuni plenare a Comitetului European al Regiunilor (CoR) că va face 
”uz de toate pârghiile pentru a apăra Politica de Coeziune pentru că este 
o provocare pentru regiuni și pentru autoritățile locale”și că ”(…) Europa 
se află acolo unde sunt cetățenii săi, în regiuni, în comune și în localități. 
Valoarea adăugată a administrării mijloacelor la nivel teritorial în toate 
dimensiunile politicilor europene este neîndoielnică.” (RO) 

 

 Emmanuel Macron, sceptic după summitul UE-Balcanii de Vest: O 
nouă extindere trebuie privită cu multă prudență și rigoare 

Președintele francez a abordat cu scepticism extinderea Uniunii 
Europene pentru a include țările din Balcanii de Vest. Emmanuel Macron: 
„Sunt în favoarea ancorării Balcanilor în Europa și a apropierii de Europa. 
Dar cred că trebuie să ne uităm la o nouă extindere cu multă prudență și 
rigoare (…) Nu sunt în favoarea extinderii înainte de a avea toată 
certitudinea necesară și înainte de a face o reformă reală care să permită 
o aprofundare și o mai bună funcționare a Uniunii Europene.” (RO) 

 

 Ministrul Victor Negrescu, la Consiliul Afaceri Generale: Noul buget UE 
trebuie să fie centrat pe interesele cetățenilor și să mențină finanțări 
adecvate pentru Politica de Coeziune și PAC 

Miniștrii pentru Afaceri Europene din statele membre au asistat la o 
prezentare și au avut un schimb de opinii cu privire la propunerile 
Comisiei Europene referitoare la Cadrul Financiar Multianual post-2020, 

discutând totodată pe marginea agendei Consiliului European din 28-29 
iunie 2018. Victor Negrescu: „Pentru România, este important ca noul 
cadru bugetar să fie centrat pe interesele cetățenilor și să aibă o abordare 
responsabilă a modului în care sunt cheltuite resursele provenite din 
taxele și impozitele plătite de aceștia. Procesul de negociere privind noul 
Cadru Financiar Multianual ar trebui să conducă la o soluție echilibrată, 
care să răspundă noilor priorități ale Uniunii (tineret, cercetare, 
digitalizare, politica externă, politica de apărare, etc.), menținând în 
același timp finanțări adecvate pentru politicile tradiționale, precum 
Politica de Coeziune şi Politica Agricolă Comună, care şi-au demonstrat 
capacitatea de a produce beneficii pentru toate statele membre“. (RO)  

 

 Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans: Nu 
sunt şanse de a retrage Articolul 7 în cazul Poloniei 

Frans Timmermans a afirmat că „nu există nicio şansă în actuala etapă de 
a retrage Articolul 7”, activat în decembrie 2017 de către UE împotriva 
Poloniei în legătură cu temerile privind statul de drept în această ţară. 
„(…) Am făcut unele progrese, dar nu suntem în poziţia de a spune că 
problemele au fost rezolvate”, a declarat Timmermans la Bruxelles, 
înaintea unei reuniuni a miniştrilor de externe la care urmează să 
prezinte un raport privind dialogul între Uniunea Europeană şi Polonia cu 
privire la statul de drept. (RO) 

 

 Crearea de creanțe comune în euro nu convinge prea multă lume 

Comisia Europeană încearcă să prezinte celor 27 de state membre ideea 
creării de titluri de creanță comune, care ar avea risc zero. Comisia va 
prezenta în curând caracteristicile unui nou activ financiar, un fel de 
euro-obligațiune care vizează înlăturarea "cercului vicios" dintre bănci și 
guvernele europene. Instituția a lucrat la această propunere timp de un 
an și jumătate. Cu toate acestea, unele state membre se opun oricărei 
mutualizări a riscurilor pe care le presupune acest tip de produs. (FR) 
(EN) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A32008L0050
http://www.caleaeuropeana.ro/prima-provocare-pentru-noul-agent-guvernamental-la-curtea-de-justitie-ue-romania-trimisa-in-judecata-de-comisia-europeana-alaturi-de-franta-si-germania/
http://www.caleaeuropeana.ro/viitorul-cfm-post-2020-dezbatut-in-cea-de-a-129-a-sesiune-a-cor-presedintele-karl-heinz-lambertz-vom-face-uz-de-toate-parghiile-pentru-a-apara-politica-de-coeziune/
http://www.caleaeuropeana.ro/emmanuel-macron-sceptic-dupa-summitul-ue-balcanii-de-vest-o-noua-extindere-trebuie-privita-cu-multa-prudenta-si-rigoare/
http://www.caleaeuropeana.ro/ministrul-victor-negrescu-la-consiliul-afaceri-generale-noul-buget-ue-trebuie-sa-fie-centrat-pe-interesele-cetatenilor-si-sa-mentina-finantari-adecvate-pentru-politica-de-coeziune-si-pac/
http://www.caleaeuropeana.ro/prim-vicepresedintele-comisiei-europene-frans-timmermans-nu-sunt-sanse-de-a-retrage-articolul-7-in-cazul-poloniei/
https://www.euractiv.fr/section/economie/news/commissions-eurobond-alternative-still-viewed-with-scepticism/
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/commissions-eurobond-alternative-still-viewed-with-scepticism/?_ga=2.175902694.554350713.1526886341-264414739.1508745407
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 Comisia Europeană solicită celor 28 de state membre să adopte 
regulamentul privind confidențialitatea în mediul electronic (ePrivacy) 

În urma scandalului Facebook, Comisia Europeană face presiuni asupra 
liderilor europeni pentru a aproba regulamentul privind 
confidențialitatea, blocat de mai mult de un an. Într-un avertisment dur, 
executivul UE le-a cerut liderilor europeni să accelereze și să încheie 
negocierile privind soluționarea problemei ePrivacy cât mai curând 
posibil. Comisia este presată să-și îndeplinească promisiunile de a încheia 
negocierile până la sfârșitul anului curnet, privind propunerile referitoare 
la piața unică digitală anunțate începând cu 2015. Timpul se scurge și 
doar 17 din cele 29 de inițiative se află încă în curs de negociere. (FR) 
(EN) (DE) 

 

 Ministrul delegat pentru afaceri europene, întrevedere cu oficiali 
germani în Berlin: Aderarea la spațiul Schengen este un obiectiv legitim al 
României 

Victor Negrescu: ”Aderarea la spațiul Schengen este un obiectiv legitim al 
României, având în vedere că țara noastră a îndeplinit criteriile de 
aderare și ținând cont de contribuția semnificativă la asigurarea 
securității frontierelor externe ale Uniunii Europene.” (RO) 

 

 Martin Selmayr, în colimatorul mediatorului UE 

Mediatorul UE a deschis o anchetă privind promovarea rapidă și 
controversată a lui Martin Selmayr, mâna dreaptă a președintelui 
Comisiei, Jean-Claude Juncker. Ombudsmanul European a anunțat 

deschiderea unei anchete privind promovarea lui Martin Selmayr, ca 
urmare a două plângeri depuse de deputații olandezi din grupul ALDE 
(liberali) și deputații francezi ai grupului Socialiștilor și Democraților (S & 
D) din Parlamentul European. (FR) (EN) 

 

 Nivelul de incertitudine crește în privința Cadrului financiar 
multiannual post-2020 

Președinția bulgară a recunoscut că următorul buget european pe 
termen post-2020 ar putea să nu poată fi stabilit înainte de alegerile 
europene din 2019. În cadrul Consiliului Afaceri Generale din 14 mai a.c., 
a avut loc o discuție cu privire la următorul cadru financiar multianual 
(CFM). La ieșirea din cadrul reuniunii, ministrul bulgar de externe, 
Ekaterina Zaharieva, a declarat de asemenea că schimburile au fost 
"destul de oneste" și că a fost exprimată "o mare varietate de opinii". (FR) 
(EN) (DE) 

 

 Tensiunile dintre Grecia și Turcia sporesc imigrația prin Grecia 

Numărul refugiaților care traversează granițele terestre ale Greciei a 
început să crească din nou, situația fiind exacerbată datorită tensiunilor 
politice cu Turcia. Potrivit datelor Înaltului Comisariat pentru Refugiați al 
Naţiunilor Unite (UNHCR), numai în aprilie a.c, 2.900 de persoane au 
intrat în Grecia prin intermediul pasjelor terestre de frontieră care 
traversează fluviul Evros, în principal familii siriene și irakiene. Autoritățile 
elene suspectează că polițiștii de frontieră turci au ignorat încercările de 
intrare ale refugiaților în Grecia, sperând să exercite astfel presiuni 
asupra Greciei și UE privind amânarea liberalizării vizelor pentru cetățenii 
turci. (FR) (EN) 

 

 

 

https://www.euractiv.fr/section/justice-affaires-interieures/news/commission-demands-eu-leaders-approve-deadlocked-eprivacy-bill/
https://www.euractiv.com/section/data-protection/news/commission-demands-eu-leaders-approve-deadlocked-eprivacy-bill/?_ga=2.75263318.554350713.1526886341-264414739.1508745407
https://www.euractiv.de/section/eu-innenpolitik/news/kommission-eu-staaten-sollen-sich-bei-datenschutz-gesetzen-bewegen/?_ga=2.75263318.554350713.1526886341-264414739.1508745407
http://www.caleaeuropeana.ro/ministrul-delegat-pentru-afaceri-europene-intrevedere-cu-oficiali-germani-in-berlin-aderarea-la-spatiul-schengen-este-un-obiectiv-legitim-al-romaniei/
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https://www.euractiv.fr/section/migrations/news/tensions-with-turkey-increase-migration-across-greeces-land-borders/
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