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COMISIA EUROPEANĂ 

 

Migrație, afaceri interne și cetățenie  

Pachetul de asistență de urgență acordat Spaniei și Greciei 

Comisia Europeană a acordat, în data de 2 iulie 2018 alte 45,6 
milioane euro, sub formă de asistență de urgență, Spaniei și Greciei pentru 
a sprijini eforturile acestor țări de a răspunde la provocările legate de 
migrație. Pentru a face față numărului crescut de sosiri a 
migranților, Spania va primi 25,6 milioane euro pentru a îmbunătăți 
capacitățile de primire pe coasta sudică și în Ceuta și Melilla, precum și 
pentru a putea efectua un număr sporit de returnări. Alte 20 de milioane 
euro au fost acordate Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru 
Refugiați (UNHCR) pentru a îmbunătăți condițiile de primire din Grecia, în 
special de pe insula Lesbos. 

Spania 

Suma de 24,8 de milioane EUR s-a îndreptat spre Ministerul ocupării 
forței de muncă și securității sociale și spre Crucea Roșie spaniolă pentru un 
proiect care vizează furnizarea de asistență medicală, hrană și adăpost 
migranților care sosesc pe coasta de sud a Spaniei și în orașele Ceuta și 
Melilla. O sumă suplimentară de 720.000 euro a fost acordată Ministerului 

de interne pentru a contribui la îmbunătățirea calității centrelor de 
returnare și a infrastructurii pentru transferurile în vederea returnării. 
Finanțarea de urgență actuală, acordată Spaniei, se adaugă celor 692 de 
milioane EUR deja alocate în scopul gestionării migrației, întărirea 
frontierelor și a securității în cadrul programelor naționale, pentru perioada 
2014-2020. 

Grecia 

Suma suplimentară de 20 de milioane euro acordată UNHCR va fi 
utilizată pentru a contribui la gestionarea centrelor de primire de pe Insula 
Lesbos, pentru a sprijini proiectele comunitare locale și pentru a furniza noi 
locuri de cazare de urgență pe insulă. Din această sumă vor fi alocate 
fonduri pentru susținerea măsurilor de protejare a copiilor, a 
învățământului nonformal și pentru a preveni violența sexuală și cea bazată 
pe gen. Această decizie de finanțare se alătură efortului financiar susținut, 
în valoare de peste 1,6 miliarde euro, acordat de Comisia Europeană  
Greciei din anul 2015 până în prezent, în vederea abordării provocărilor 
legate de migrație. 
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Statul de drept 

Procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor pentru a proteja independența Curții Supreme de Justiție din Polonia 

Comisia Europeană a lansat în data de 2 iulie 2018 o procedură de 
constatare a neîndeplinirii obligațiilor trimițând Poloniei o scrisoare de 
punere în întârziere referitoare la legea adoptată de această țară cu privire 
la Curtea Supremă de Justiție. 

Apreciindu-se că nu s-au făcut progrese în cadrul dialogului privind 
statul de drept și că noul regim de pensionare prevăzut pentru judecătorii 
Curții Supreme ar urmă să intre în vigoare curând, Comisia a decis să 
lanseze, în regim de urgență, procedura de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor. Guvernul polonez are la dispoziție o lună pentru a răspunde la 
scrisoarea Comisiei de punere în întârziere. În același timp, Comisia este 
gata să continue dialogul privind respectarea statului de drept cu Polonia.  

Începând cu data de 3 iulie a.c., din cauza dispozițiilor noii legi 
poloneze privind Curtea Supremă, care prevăd reducerea vârstei de 
pensionare a judecătorilor Curții Supreme de la 70 la 65 de ani, 27 dintre 
cei 72 de judecători ai Curții Supreme (adică mai mult de o treime din 
totalul acestora) riscă să fie forțați să iasă la pensie. Această măsură se 
aplică și prim-președintelui Curții Supreme, al cărui mandat de 6 ani ar 
urma să se încheie înainte de termen. Potrivit actualei legi, judecătorii își 
pot manifesta dorința de a li se prelungi mandatul de către președintele 
Republicii, prelungirea respectivă putând acoperi o perioadă de trei ani, 
reînnoibilă o singură dată. Nu au fost definite criteriile de care trebuie să 

țină seama președintele când ia această decizie și nu se prevede nicio 
posibilitate de a contesta în fața unei instanțe decizia respectivă. 

Comisia este de părere că aceste măsuri aduc atingere principiului 
independenței judiciare, inclusiv principiului inamovibilității judecătorilor; 
în lumina acestor considerente, se consideră că Polonia nu își îndeplinește 
obligațiile care îi revin în temeiul articolului 19 alineatul (1) din Tratatul 
privind Uniunea Europeană, coroborat cu articolul 47 din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene. 

Legea poloneză privind Curtea Supremă de Justiție a făcut deja 
obiectul discuțiilor purtate în cadrul dintre Comisie și autoritățile poloneze, 
dar fără ca acest proces să ducă la un rezultat satisfăcător. Comisia 
consideră că propunerea referitoare la consultarea Consiliului Judiciar 
Național (CJN) nu constituie o măsură de protecție eficace în acest caz, așa 
cum susțin autoritățile poloneze, întrucât avizul acestui consiliu nu are 
caracter obligatoriu și se bazează pe criterii vagi. În plus, în urma reformei 
din 8 decembrie 2017, membrii CJN sunt judecători numiți de Parlamentul 
polonez, lucru ce contravine normelor europene privind independența 
sistemului judiciar. 

 

 

Statul de drept este una dintre valorile fundamentale comune pe care se întemeiază Uniunea Europeană, consacrată la articolul 

2 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Comisia Europeană, împreună cu Parlamentul European și cu Consiliul, sunt, în temeiul 

tratatelor, responsabile cu garantarea respectării statului de drept ca valoare fundamentală a Uniunii și cu asigurarea faptului că 

legislația, valorile și principiile UE sunt respectate. 

Modificările legislative care au avut loc în Polonia au determinat Comisia Europeană să lanseze, în ianuarie 2016, un dialog cu 

guvernul polonez în contextul Cadrului pentru consolidarea statului de drept. Comisia informează periodic și îndeaproape Parlamentul 

European și Consiliul în acest sens. 
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La 29 iulie 2017, Comisia a lansat o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor cu privire la legea adoptată de Polonia 

privind instanțele ordinare, inclusiv cu privire la motivele invocate pentru a justifica dispozițiile din lege legate de pensionarea 

judecătorilor și la impactul acestor dispoziții asupra independenței sistemului judiciar. Comisia a sesizat în acest sens Curtea de 

Justiție a UE la 20 decembrie 2017. Tot la data de 20 decembrie 2017, Comisia a invocat pentru prima dată procedura prevăzută la 

articolul 7 alineatul (1), trimițând o Propunere motivată de decizie a Consiliului privind constatarea unui risc clar de încălcare gravă a 

statului de drept de către Polonia1. 

Cu ocazia audierii organizate în cadrul Consiliului Afaceri Generale la 26 iunie, referitoare la situația din Polonia, în contextul 

procedurii prevăzute la articolul 7 alineatul (1), autoritățile poloneze nu au dat de înțeles că ar intenționa să adopte în perioada 

următoare măsuri pentru a da curs preocupărilor exprimate de Comisie. Prin urmare, colegiul comisarilor a decis, la 27 iunie 2018, să 

îl împuternicească pe dl Frans Timmermans, prim-vicepreședintele Comisiei, să lanseze această procedură de constatare a 

neîndeplinirii obligațiilor. Comisia este gata să continue dialogul privind statul de drept cu Polonia, acesta fiind în continuare canalul 

preferat prin care Comisia încearcă să răspundă amenințării sistemice la adresa statului de drept din Polonia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Articolul 7 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană prevede că, hotărând cu o majoritate de patru cincimi din membrii săi, Consiliul poate să constate existenţa unui risc clar de 
încălcare gravă, de către un stat membru, a valorilor comune prevăzute la articolul 2 din tratat. Comisia poate declanșa acest proces printr-o propunere motivată. 
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Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate/ Vicepreşedinte al 

Comisiei Europene, dna Federica Mogherini 

 

 

 În data de 6 iulie 2018, Înaltul Reprezentant al UE, dna Mogherini a prezidat, la Viena, în Austria, prima reuniune la nivel ministerial a Comisiei 
mixte a Planului de acţiune comun (JCPOA), organism care supraveghează punerea în aplicare a acordului nuclear privind Iranul din anul 2015. 

Miniștrii de externe ai Franței, Germaniei, Regatului Unit al Marii Britanii, Chinei și Rusiei, precum și Iranul, au organizat, pentru prima dată, o întâlnire a 
Comisiei mixte la nivel ministerial cu intenția de a conveni asupra pașilor de urmat pentru a se asigura punerea în aplicare, în continuare, a JCPOA în toate 
aspectele  sale, în urma retragerii Statelor Unite ale Americii din acest acord. 

Miniştrii și-au reconfirmat angajamentul față de nevoia de a fi pus în aplicare  acordului nuclear, eficient și complet  şi s-au declarat mulțumiți de apariția  
celui de-al 11-lea Raport al Agenției internaționale pentru energie atomică din 24 mai a.c care confirmă faptul că Iranul respectă angajamentele asumate în 
domeniul nuclear. 

Totodată, s-a convenit să se continue eforturile pentru aplicarea unor măsuri concrete care să atenueze impactul retragerii SUA  din acord și pentru a se 
asigura continuarea implementării complete și eficiente a acordului. 

Miniştrii au luat act de faptul că Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord 
va prelua funcția de copreședinte al Grupului de lucru care supraveghează modernizarea 
reactorului iranian de cercetare din Arak, care include activităţi de susţinere a dezvoltării 
nucleare civile a Iranului. 

Cei prezenţi au discutat, de asemenea, despre aplicarea unor soluții practice care 
vizează menținerea relațiilor comerciale și economice cu Iranul, convenite ca parte a 
acordului. Printre priorități se numără menținerea şi conservarea unor canale financiare 
eficiente cu Iranul, continuarea exportului de petrol și gaze naturale și crearea unui climat 
investițional și comercial favorabil. 

Miniștrii au convenit să intensifice activitatea la toate nivelurile pentru a asigura 
obţinerea unor rezultate pozitive, inclusiv prin implicarea partenerilor la nivel național și 
internațional din întreaga lume şi au reamintit că aceste inițiative vizează păstrarea acestui 
acord care este în interesul securității tuturor. 
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PARLAMENTUL EUROPEAN 

 

 

În săptămâna 2 – 8 iulie  a.c.,  deputații europeni și-au desfășurat activitatea în cadrul sesiunii plenului Parlamentului European, la Strasbourg- Franța.    

Evaluarea rezultatelor președinției bulgare a Consiliului UE 

 

Prim-ministrul bulgar, dl Boiko Borissov, a prezentat, în data de 3 iulie a.c. în Parlamentul 
European, în prezența deputaților europeni și a președintelui Comisiei, dl Jean-Claude Juncker, munca 
întreprinsă în cadrul Președinției bulgare a Consiliului UE.  

Prima președinție bulgară a Consiliului UE, desfășurată între 1 ianuarie - 30 iunie a.c., s-a 
concentrat asupra progreselor înregistrate pentru oferirea unei perspective UE a țărilor din Balcanii de 
Vest, asupra viitorului Europei și a tinerilor, asupra economiei digitale, precum și a securității și 
stabilității din regiune.  

Boiko Borissov a menționat și progresele înregistrate în domeniul securității și apărării, al 
migrației, în special în ceea ce privește Sistemul european comun de azil și Sistemul european de 
informare și autorizare în materie de călătorie (ETIAS). El și-a încheiat discursul cu promisiunea că 

Bulgaria va continua să se implice direct 
în toate politicile europene, în special  în 
cele referitoare la spațiul Schengen și 
zona euro, și va continua eforturile de combatere a corupției și de stimulare a protecției 
mediului. 

Bulgaria a preluat președinția rotativă a Consiliului UE  de la Estonia, pentru o perioadă 
de 6 luni, și este urmată de Austria, care va deține președinția în perioada 1 iulie - 31 decembrie 
a.c.  

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-plenary-session---review-of-the-bulgarian-presidency-of-the-council-of-the-eu-closing-statement-by-donal-tusk-president-of-the-european-council_I157952_02-V_rv
https://eu2018bg.bg/en/home
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Prezentarea Președinției austriece a Consiliului UE în Parlament 

 

De la 1 iulie până pe 31 decembrie 2018, Austria este 
statul membru al Uniunii Europene care va deține președinția 
Consiliului UE.  

Cu acest prilej, în data de 3 iulie a.c., a avut loc, în plenul 
Parlamentului European, o dezbatere cu dl Sebastian Kurz, 
cancelar austriac,  referitoare la prioritățile2 și programul de lucru  
pentru al doilea semestru din anul 2018. Frontierele, migrația, 
CFM și extinderea au fost temele-cheie din prezentarea sa.   

În timpul președinției de 6  luni, guvernul austriac 
intenționează să promoveze, în primul rând, o protecție mai 
puternică a frontierelor externe ale UE, pentru a proteja 
frontierele interne deschise pe termen lung, să stimuleze competitivitatea, să promoveze dezvoltarea 
„tehnologiilor de înaltă tehnologie realizate în Europa” și să urmărească o politică de vecinătate activă, 
inclusiv integrarea, pe termen lung, a statelor din Balcanii de Vest în Uniunea Europeană. „Vrem să 
construim poduri, în interesul europenilor și al Uniunii Europene", a spus dl Kurz. 

Președintele Comisiei Europene, dl Jean-Claude Juncker, și liderii marilor grupuri politice l-au 
îndemnat dl Kurz să continue activitatea în domeniul reformei azilului, a zonei euro și să creeze un fond 
monetar european. De asemenea, deputații europeni au fost de părere că ar trebui să se acorde prioritate 
discutării propunerilor privind noul cadru financiar al UE pe termen lung în Consiliu, pentru ca acesta să 
ajungă la un acord cu Parlamentul European înainte de alegerile  europene din luna mai 2019.  

După prezentarea în plen, preşedintele Parlamentului European, dl Antonio Tajani, şi cancelarul 
austriac Sebastian Kurz, au participat la o conferinţă de presă comună. 

                                                 
2 Președinția austriacă a Consiliului Uniunii Europene va pune accentul pe securitate și pe lupta împotriva migrației ilegale, asigurând prosperitatea și competitivitatea prin digitalizare și 
stabilitatea în vecinătatea europeană. Motto-ul președinției austriece este „O Europă care protejează”. Pentru a atinge acest obiectiv, abordarea Austriei se va baza pe consolidarea principiului 
subsidiarității. Uniunea Europeană ar trebui să se concentreze asupra problemelor majore care necesită o soluție comună și să facă un pas înapoi atunci când vine vorba de aspecte mai mici în 
care statele membre sau regiunile sunt într-o poziție mai bună de a lua decizii. Această abordare are ca scop luarea în serios a motto-ului Uniunii Europene, „Unită în diversitate”. În acest sens, 
Președinția austriacă va acorda prioritate rolului protector al Uniunii Europene, în special în ceea ce privește 3 domenii: securitatea și lupta împotriva migrației ilegale; asigurarea prosperității și 
a competitivității prin digitalizare; stabilitatea în vecinătatea europeană - perspectiva UE a Balcanilor de Vest/Europa de sud-est. Austria se vede ca fiind un „broker neutru” în timpul 
președinției Consiliului UE. Având în vedere poziția sa geografică în centrul UE, obligația de neutralitate și în conformitate cu rolul său tradițional de constructor de poduri, Austria se va strădui 
să contribuie la unitatea din cadrul UE în timpul președinției sale. 

http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/debates-video.html
https://www.eu2018.at/agenda-priorities/priorities.html
file:///C:/Users/denisa.ion/Downloads/Programme%20of%20the%20Austrian%20Presidency.PDF
file:///C:/Users/c.negri/Downloads/cancelarul%20austriac%20Sebastian%20Kurz
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Mateusz Morawieck despre „Viitorul Europei” 

Invitat în plenul Parlamentului European, în data de 4 iulie a.c., prim-ministrul Poloniei este cel de-al optulea lider european care vine la dezbaterea 
privind „Viitorul Europei” la care a participat și dl Valdis Dombrovskis. A ales să abordeze tematica economică și a răspuns la întrebări despre statul de drept din 
Polonia. Domnia-sa a menționat că succesul economic al țării pe care o reprezintă se datorează noului model social şi unui sistem fiscal strict. Totodată, dl 
Morawieck consideră că se poate vorbi despre securitatea Uniunii Europene dacă există bugete consistente şi granițe puternice, și că UE trebuie să se lupte cu 
disparitățile prin susținerea unei politici ambițioase de coeziune.  

„(…) Polonia a fost printre primele ţări care au acordat femeilor dreptul de vot şi statul de drept are fundamente puternice în ţara noastră. Dacă nu ar fi 
fost 《Cortina de Fier》, am fi putut fi unul dintre fondatorii Uniunii Europene. Acum, ca membru cu drepturi depline, dorim să propunem un program constructiv, 
prin care să respectăm identitățile naţionale şi prin care fiecare ţară să aibă dreptul de a-şi stabili sistemul juridic, în concordanță cu propriile tradiții. (…) 
Proiectul european trebuie să fie mai deschis, deoarece situaţia de azi este una fără precedent, din cauza tuturor crizelor care s-au acumulat”, a precizat dl 
Mateusz Morawiecki, menţionând, printre altele, criza migraţiei, Brexit şi războiul hibrid purtat de Rusia.  

Prim-ministrul Poloniei a propus o uniune sigură, care să protejeze cetăţenii în faţa puterii marilor corporaţii globale şi care să lupte cu disparitățile cu 
ajutorul unei politici ambițioase de coeziune. A insistat asupra faptului că Polonia elimină deficienţele din sistemul de colectare a taxelor şi luptă cu evaziunea 

fiscală, sugerând că un sistem judiciar pasiv, care nu a funcționat eficient, este responsabil. 

Liderii principalelor grupuri politice i-au adresat lui Mateusz Morawiecki întrebări legate de 
schimbările din sistemul judiciar, care amenință statul de drept din Polonia. Majoritatea deputaţilor au 
condamnat guvernul polonez pentru consolidarea puterii sale. Fiind de acord cu poziţia Prim-ministrului 
polonez în legătură cu  strategia de dezvoltare, securitate energetică şi apărare, deputaţii şi-au exprimat în 
mod unitar convingerea că Uniunea Europeană trebuie să fie construită pe valori comune ale statului de 
drept. De asemenea, deputaţii europeni au amintit că Polonia a inventat separația puterilor în constituţia sa, 
prima de acest fel din Europa, şi au declarat că forțarea judecătorilor să se pensioneze şi punerea acestora 
sub control politic nu este un aspect care ţine de tradiţia naţională. Deputaţii europeni şi-au manifestat din 
nou sprijinul pentru cetăţenii polonezi care protestează față de aceste schimbări. 

După dezbaterile din plen, preşedintele Parlamentului European, dl Antonio Tajani, şi prim-ministrul 
Poloniei, dl Mateusz Morawiecki, au participat la o conferinţă de presă. 

 

 

 

 

 

https://www.premier.gov.pl/ludzie/mateusz-morawiecki.html
http://www.futureofeuropedebates.eu/#target
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PREŞEDINŢIA AUSTRIACĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 

 

 

 

Prioritățile Președinției austriece a Consiliului Uniunii Europene 

 Motto – „O Europă care protejează” 

 Austria a preluat în acest an președinția Consiliului Uniunii Europene pentru a treia oară de când este membru al UE – prima dată în 1998, apoi 
în 2006 și acum, de la 1 iulie 2018. În anul 2018  Austria aduce în memoria colectivă trei evenimente majore care au marcat-o profund: sfârșitul primului război 
mondial din 1918 și declararea Austriei ca republică, Revoluția de la 1848 și anexarea Austriei la Germania nazistă în 1938 -"Anschluss" 3. 

Austria împreună cu Estonia și Bulgaria au format Troica Prezidențială, în perioada 1 iulie 2017 - 31 decembrie 2018 și au aprobat un program comun 
pe 18 luni. 

Președinția austriacă vede rolul Uniunii Europene ca fiind acela al unei Europe care protejează, în special în trei domenii prioritare: securitatea și 
migrația ilegală, menținerea competitivității prin digitalizare și stabilitatea în vecinătate. 

 1. Securitatea și lupta împotriva migrației ilegale 

 Consecințele celei mai mari crize a migrației din Europa de după cel de-Al Doilea Război Mondial și preocupările cetățenilor cu privire la fluxurile 
migratorii necontrolate au evidențiat importanța unei abordări comune în lupta împotriva migrației ilegale și în asigurarea capacității UE de a acționa. În 
centrul acestor eforturi se află reforma sistemului comun european de azil, precum și reorientarea și consolidarea Agenției Europene de Frontieră și Pază de 
Coastă FRONTEX pentru a garanta o protecție eficientă a frontierelor externe ale UE. Se urmămrește o colaborare mai strânsă cu țările terțe, pentru a asigura 
politici eficiente de returnare și pentru a oferi asistență celor care au nevoie de protecție înainte de intrarea în Uniunea Europeană. Deoarece criminalitatea 
organizată într-o lume globalizată și convergentă funcționează într-un mod din ce în ce mai conectat, Președinția austriacă își propune să susțină cooperarea 
eficientă și schimbul de informații între autoritățile de securitate din fiecare stat membru, precum și interoperabilitatea bazelor de date relevante.  

                                                 
3 La 12 martie 1938, regimul nazist a anexat Austria la Germania, formând astfel Germania Mare. 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9934-2017-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9934-2017-INIT/ro/pdf


 

11 

 2. Asigurarea prosperității și a competitivității prin susținerea pieței unice digitale  

 Uniunea Europeană își va menține atât poziția de lider mondial în domeniul comerțului cât și de cea mai mare piață internă. Finalizarea pieței 
unice digitale va fi crucială, odată cu modernizarea administrației publice și reînnoirea politicii industriale.Vor fi îmbunătățite condițiile-cadru pentru modelele 
și serviciile digitale în afaceri și se va urmări continuarea acțiunilor Uniunii în vederea impozitării economiei digitale, pentru a se asigura că profiturile sunt 
impozitate în țara în care sunt generate. 

 3. Stabilitatea în vecinătatea europeană - perspectiva europeană a Balcanilor de Vest și Europa de Sud-Est 

 Uniunea Europeană va putea oferi cetățenilor săi stabilitate, pace și securitate doar dacă va putea asigura o politiciă de vecinătate stabilă și 
sigură. În acest scop, în cursul președinției sale, Austria se va concentra pe promovarea unor relații puternice între UE și vecinii săi din Balcanii de Vest și din 
Europa de Sud-Est. Ca urmare a activității Președinției bulgare din primul semestrul al anului 2018 și a Strategiei de extindere prezentată la 6 februarie 2018, 
Președinția austriacă va promova, împreună cu partenerii săi europeni, dezvoltarea unei perspective concrete a UE pentru toate statele din Balcanii de Vest și 
din Europa de Sud-Est, pe baza unor criterii clare privind performanța fiecăreia în parte și potrivit eforturilor depuse pentru realizarea de progrese 
cuantificabile. 

 Troica Prezidențială 

 Austria și predecesorii săi, Estonia și Bulgaria, care 

au format Troica Prezidențială în perioada 1 iulie 2017 - 31 

decembrie 2018, au convenit asupra unui program comun de 18 

luni care se concentrează pe următoarele 5 subiecte: 

 1. o Uniune pentru locuri de muncă, creștere 

economică și competitivitate; 

 2. o Uniune care își autonomizeazăși protejează toți 

cetățenii; 

 3. o Uniune energetică cu o politică prospectivă 

privind mediul; 

 4. o Uniune a libertății, securității și justiției; 

 5.  Uniunea ca actor mondial puternic. 

 Acest program oferă o agendă orientată spre viitor, 

care coincide cu așteptările cetățenilor și care vizează 

abordarea, împreună, a provocărilor comune, consolidarea 

încrederii în Uniunea Europeană, aducerea acesteia mai 

aproape de cetățeni și - cu respectarea principiilor unei mai 

bune legiferări - simplificarea vieții și a activităților comerciale 

prin obținerea de rezultate concrete. Obiectivele principale și 

prioritățile programului reflectă Agenda Strategică a Consiliului 

European și inițiativele Declarației comune privind prioritățile 

legislative ale UE pentru 2017. În conformitate cu Declarația de 
la Roma, cele trei președinții vor continua, de asemenea, 

dezbaterea privind viitorul UE cu 27 de membri. 

 Următoarea Troică Prezidențială va fi formată din 

România (prima jumătate a anului 2019), Finlanda (a doua 

jumătate a anului 2019) și Croația (prima jumătate a anului 

2020). 
 

 

 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180417_strategy_paper_en.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9934-2017-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9934-2017-INIT/ro/pdf
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=RO&f=ST%2079%202014%20INIT#page=15
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=RO&f=ST%2079%202014%20INIT#page=15
https://ec.europa.eu/commission/publications/joint-declaration-eus-legislative-priorities-2017_ro
https://ec.europa.eu/commission/publications/joint-declaration-eus-legislative-priorities-2017_ro
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/03/25/rome-declaration/
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/03/25/rome-declaration/
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Uniunea Europeană a decis prelungirea cu şase luni a sancţiunilor economice pentru Rusia 

 

Începând din luna martie 2014 Uniunea Europeană a impus Rusiei măsuri restrictive ca răspuns la anexarea ilegală a Crimeei şi la destabilizarea 
deliberată a Ucrainei, printre care: măsuri diplomatice, măsuri restrictive individuale (înghețarea activelor și restricțiilor de călătorie ale unor persoane juridice 
și/sau fizice), restricții asupra relațiilor economice cu Crimeea și Sevastopol, precum şi sancțiuni economice şi restricții privind cooperarea economică. 

În data de 5 iulie 2018 Consiliul a decis prelungirea sancţiunilor economice care vizează anumite sectoare ale economiei ruseşti până la 31 ianuarie 2019. 
Această decizie a fost luată în urma informaţiilor prezentate de preşedintele francez Emmanuel Macron 
şi de cancelarul german Angela Merkel în cadrul Consiliului European din 28- 29 iunie 2018 referitoare la 
stadiul punerii în aplicare a acordurilor de la Minsk. 

Consiliul a adoptat, prin unanimitate, aceste măsuri restrictive, care vizează sectorul financiar, 
sectorul energetic şi sectorul apărării, precum şi domeniul produselor cu dublă utilizare. Măsurile au fost 
introduse iniţial la 31 iulie 2014, pentru o perioadă de un an, ca răspuns la acţiunile Rusiei de 
destabilizare a situaţiei din Ucraina şi au fost consolidate în septembrie 2014. 

Sancţiunile economice prelungite, prin această decizie, includ impunerea unor interdicţii la 
export şi import privind comerţul cu arme, limitarea accesului la pieţele de capital din UE pentru 
anumite instituţii financiare ruse cu capital majoritar de stat şi pentru filialele deţinute în majoritate de 
acestea şi stabilite în afara UE, precum şi pentru trei mari societăţi ruse din domeniul energiei şi trei din 
domeniul apărării. În plus, s-a decis restricţionarea accesului Rusiei la anumite tehnologii şi servicii 
sensibile care pot fi utilizate pentru producţia şi explorarea petrolieră. 

Pe lângă aceste sancţiuni economice sunt în vigoare şi alte măsuri restrictive ale UE pentru 
acţiunile împotriva integrităţii teritoriale a Ucrainei, cum ar fi măsuri individuale împotriva a 155 de 
persoane şi 38 de entităţi, până la 15 septembrie 2018 şi măsuri restrictive ca răspuns la anexarea ilegală 
a Crimeei şi a Sevastopolului, limitate la teritoriul acestor regiuni, în vigoare până la 23 iunie 2019. 

 

http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2018/06/28-29/
http://www.consilium.europa.eu/media/22019/144205.pdf
http://www.consilium.europa.eu/media/21992/144868.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/03/12/eu-prolongs-sanctions-over-actions-against-ukraine-s-territorial-integrity-until-15-september-2018/pdf
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/03/12/eu-prolongs-sanctions-over-actions-against-ukraine-s-territorial-integrity-until-15-september-2018/pdf
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/06/18/illegal-annexation-of-crimea-and-sevastopol-eu-extends-sanctions-by-one-year/pdf
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/06/18/illegal-annexation-of-crimea-and-sevastopol-eu-extends-sanctions-by-one-year/pdf
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BREXIT

Stadiul negocierilor dintre Uniunea Europeană și 

Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord 

 

 

 

 

Liderii Uniunii Europene solicită, din nou, Regatului Unit, Cartea Albă.  

Sebastian Kurz aduce în discuţie posibilitatea prelungirii negocierilor pentru Brexit.  

Theresa May vrea să preia controlul asupra “banilor, legilor şi graniţelor” britanice. 

La începutul săptămânii trecute, preşedintele Comisiei Europene şi preşedintele Consiliului European au prezentat concluziile rezultate în urma 
desfăşurării Consiliului Afaceri Generale (art. 50) și Consiliului European (art.50), iar ideea comună este aceea că autorităţile europene aşteaptă Cartea Albă 
promisă de premierul britanic, dna Theresa May ; aceasta ar trebuie să prezinte o poziţie serioasă a Regatului Unit pentru evitarea graniţei dure cu Irlanda, ca 
bază pentru viitoarele negocieri comerciale. Donald Tusk a subliniat din nou că „(…)cei 27 de lideri au împărtășit un motiv de îngrijorare. Deși s-au înregistrat 
progrese în mai multe domenii, nu s-a convenit încă asupra unor aspecte esențiale. Întrucât ne rămân multe lucruri de făcut și din ce în ce mai puțin timp, am 
fost foarte sincer în evaluarea mea, inclusiv atunci când am vorbit cu prim-ministrul May săptămâna trecută. Cu cât mai devreme vom obține o propunere 
precisă a Regatului Unit privind frontiera irlandeză, cu atât mai multe șanse avem să finalizăm negocierile 
privind Brexitul în acest an.” 

Cancelarul austriac Sebastian Kurz a adus în discuţie şi posibilitatea prelungirii negocierilor cu Regatul 
Unit, pentru a se evita variant unui Brexit fără acord de retragere, dovadă a faptului că luările de poziţie din 
timpul desfăşurării Consiliului Afaceri Generale (art. 50) nu au ocolit această posibilitate.  

Cu mai puțin de nouă luni înainte înainte de termenul la care Regatul Unit trebuie să părăsească 
Uniunea Europeană, respectiv martie 2019, guvernul britanic nu a stabilit încă exact ceea ce dorește și 
progresul negocierilor rămâne lent. Totuşi, Theresa May a obţinut acordul guvernului în favoarea creării unei 
„zone de liber schimb" între Regatul Unit şi UE pentru post-Brexit. „ (…) Ceea ce propunem este o afacere 

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-18-4352_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/07/03/report-by-president-donald-tusk-to-the-european-parliament-on-june-european-council-meetings/
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2018/07/05/premierul-austriac-sebastian-kurz-evoca-posibilitatea-prelungirii-negocierilor-privind-brexitul--140295
https://www.express.co.uk/news/politics/985520/brexit-news-theresa-may-eu-free-movement-end-chequers-soft-brexit-latest
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bună pentru Marea Britanie și o afacere bună pentru viitorul nostru. Plecăm din Uniunea Europeană. Cred că atunci când oamenii au votat să părăsească UE, ei 
au vrut să pună capăt liberei circulații, libera circulație se va încheia. Ei vroiau să încheiem cu jurisdicția Curții Europene de Justiție în Marea Britanie, și așa va 
fi. Ei au vrut ca noi să nu mai trimitem sume enorme de bani către UE cum facem astăzi — deci luați controlul asupra banilor, legilor și granițelor noastre — și 
asta este exact ceea ce vom face”, a spus premierul britanic. 

Principalele puncte-cheie ale prezumatei relaţii cu UE sunt: reguli comune pentru bunuri (Londra ar accepta doar armonizarea cu acele norme 
comunitare prin care s-ar evita posibilele ficţiuni, ar facilita comerţul şi ar proteja industriile vitale ale britanicilor), flexibilitate pentru servicii (pe scurt, aceasta 
ar presupune posibilitatea întreprinderilor financiare britanice să opereze liber în Uniune, cu condiţia păstrării avantajelor reciproce ale pieţelor integrate şi 
protejarea stabilităţii financiare), standardele şi concurenţa (cooperarea între autorităţile de reglementare în domeniul concurenţei dintre cele două părţi), 
problema Curţii Europene de Justiţie (cele două părţi ar trebui să stabilească un cadru instituţional comun, care ar asigura interpretarea coerentă a acordurilor 
jurirdice. În Regatul Unit acest rol ar reveni instanţelor britanice, cu respectarea jurisprudenţei UE în domeniile relevante, dar Curtea nu ar mai avea jurisdicţie, 
regimul vamal şi comerţul liber (partea britanică propune aplicarea tarifelor și politicilor comerciale britanice pentru bunurile destinate Regatului Unit, și a 
tarifelor și politicilor comerciale ale UE pentru mărfurile destinate UE), libera circulaţie a persoanelor (Regatul Unit ar pune capăt liberei circulaţii a cetăţenilor 
în UE, cetățenii UE din Regatul Unit ar trebui să primească statutul cetățenilor din state terțe).  În ceea ce priveşte posibilitatea ieşirii din Uniune fără un acord 
de retragere, guvernul britanic a susținut că ajungerea la un acord este în interesul ambelor părţi dar, ţinând cont de timpul scurt rămas, se pregăteşte şi 
pentru varianta aceasta.  

Urmarea directă a acestei poziţionări a guvernului britanic a fost demisia ministrului pentru Brexit, David Davis, care a anunţat că nu aceptă o 
denaturare a termenilor acordului şi plasarea ţării sale pe o poziţie slabă de negociere, cu perspectiva unui control al Uniunii asupra marilor sectoare ale 
economiei britanice şi asupra legislaţiei regatului.  

Guy Verhofstadt, negociatorul Parlamentului European pentru Brexit, consideră, în declaraţiile date principalelor cotidiene europene după publicarea 
poziţiei guvernului May, că propunerea britanică cu privire la statutul cetăţenilor europeni din Regatul Unit aduce „un nor al nesiguranței asupra vieții a 
milioane de europeni“. Este motivul pentru care Parlamentul European nu va aproba niciodată un acord pentru „divorțul“ de Marea Britanie, dacă situația 
cetățenilor europeni de aici va rămâne nesigură. Verhofstadt a subliniat că „nu vom susține niciodată restrângerea retroactivă a drepturilor cetățenilor 
europeni. PE își rezervă dreptul de a respinge orice acord care îi tratează pe cetățenii UE, indiferent de naționalitatea lor, mai puțin favorabil decât acum“. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.euractiv.com/section/uk-europe/news/brexit-minister-davis-steps-down-in-big-blow-to-may/
https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/brexit-latest-european-citizens-theresa-may-plan-damp-squib-european-parliament-guy-verhofstatdt-a7832246.html
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SUBIECTE DE ACTUALITATE  

ÎN PRESA EUROPEANĂ 

 
săptămâna 2 – 8 iulie 2018 

 

 Martin Schulz, fost președinte al Parlamentului European, îndeamnă la o 
“revoltă a decenței” pentru a lupta împotriva populismului în Europa 
Martin Schulz a declarat că stânga europeană se află într-un timp critic 
tocmai datorită faptului că retorica anti-europeană prinde tot mai mult 
avânt și că politica devine tot mai renaționalizată: “(…) Ideea Europei se 
bazează pe trei piloni: solidaritate, respect și demnitate. Dar trecem prin 
momente în care acei stâlpi sunt în pericol. Un exemplu 
este incitarea populistă împotriva minorităților și căutarea unor beneficii pe 
termen scurt, așa cum se poate vedea în Italia. Este aproape fascist pentru 
ministrul de interne să vrea să înregistreze romii”. (RO) 

 

 Ministerul afecerilor externe a lansat procedura privind acordarea 
patronajului Președinției României la Consiliul UE. Cum poți deveni 
partenerul președinției ce debutează la 1 ianuarie 2019 
Procedura poate fi accesată pe site-ul 
http://www.romania2019.eu/patronaj/ și se aplică în vederea integrării 
diferitelor evenimente cu tematică culturală, profesională, socială, 
academică, civică, desfășurate la nivel local, național și internațional, prin 
acordarea patronajului Președinției României la Consiliul Uniunii Europene, 
pe baza îndeplinirii unor criterii, inclusiv a obținerii avizului ministerului de 
linie care gestionează tema respectivă. Evenimentele care nu vor îndeplini 
toate criteriile, vor putea beneficia de statutul de evenimente partenere 
ale Președinției. Sunt eligibile persoanele juridice cu sediul în România sau 

în străinătate, respectiv : entități publice, autorități locale, organizații non-
guvernamentale, instituții de învățământ (școli generale, licee, universități), 
institute de cercetare, organizații românești din diaspora care își desfășoară 
activitatea în străinătate. (RO) 
 

 

 Comisia Europeană reacţionează după modificarea Codului Penal din 
România. „Nu vom ezita să luăm măsuri dacă va fi nevoie“ 
Christian Wigand, purtător de cuvânt al executivului European: „(…) 
Comisia urmărește îndeaproape și cu îngrijorări crescânde evoluțiile actuale 
din România. Noi, precum și alți parteneri internaționali și statele membre, 
am subliniat în repetate rânduri că lupta împotriva corupției și asigurarea 
unui sistem judiciar independent și profesionist sunt de o importanță 
capitală. Acesta este și nucleul rapoartelor Comisiei privind MCV. Este 
crucial ca acum România să-și intensifice eforturile și să evite regresul 
realizărilor trecute. În acest context, urmărim îndeaproape reformele 
judiciare și codurile penale din România. Luăm notă că reforma Codului 
penal a fost adoptată de Parlamentul României. Vom examina textele finale 
ale legislației pentru compatibilitatea acestora cu legislația UE relevantă în 
domeniul justiției penale, al cooperării polițienești și al standardelor 
internaționale. Ca gardian al tratatelor, nu vom ezita să luăm măsuri, dacă 
va fi nevoie, pentru a asigura o astfel de compatibilitate”. (RO) 

 

 

http://www.caleaeuropeana.ro/martin-schulz-fost-presedinte-al-parlamentului-european-indeamna-la-o-revolta-a-decentei-pentru-a-lupta-impotriva-populismului-in-europa/
http://www.romania2019.eu/patronaj/
http://www.caleaeuropeana.ro/mae-a-lansat-procedura-privind-acordarea-patronajului-presedintiei-romaniei-la-consiliul-ue-cum-poti-deveni-partenerul-presedintiei-ce-debuteaza-la-1-ianuarie-2019/
http://www.caleaeuropeana.ro/comisia-europeana-reactioneaza-dupa-modificarea-codului-penal/
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 Austria anunță că va efectua controale la granița sa cu Italia cât timp va 
deține președinția Consiliului Uniunii Europene 
Ca urmare a sporirii securității din timpul președinției rotative a Uniunii 
Europene, Austria începe să efectueze controale temporare la punctul de 
tranzit Brenner, cea mai aglomerată rută din Munţii Alpi. Peste 2,2 milioane 
de camioane au trecut prin Brenner în 2017. Măsurile sunt programate 
pentru 9-13 iulie a.c., când Austria va fi gazda reuniunii miniștrilor de 
interne ai statelor membre UE la Innsbruck, şi pe 17-21 septembrie a.c., 
când liderii UE se întrunesc la un summit informal în Salzburg. (RO) 

 

 Cancelarul german, Angela Merkel, avertizează: Modul în care va fi 
gestionată problema migrației va decide dacă Uniunea Europeană va mai 
exista în viitor 
Discursul lui Merkel survine în contextul în care cancelarul german și 
ministrul de interne Horst Seehofer, lideri parteneri în cadrul alianței CDU-
CSU, au ajuns la un acord privind migrația, care înăsprește politica germană 
în materie și prevede introducerea unor “centre de tranzit” la graniţa dintre 
Germania şi Austria. Șefa guvernului german a susținut că Uniunea 
Europeană trebuie să le ofere locuitorilor săi o poziție unitară în privința 
migrației, proziție să fie viabilă juridic și realist și că: ”(…) modul în care vom 
gestiona problema migrației va decide dacă Uniunea Europeană va 
continua să existe în viitor”. (RO) 

 

 Ministrul Victor Negrescu, la Bruxelles: România va găzdui Summit-ul 
European al  Regiunilor și Orașelor din anul 2019 
Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a reamintit, la 
reuniunea Biroului Comitetului European al Regiunilor, că România va 
găzdui în 2019, la București, Summit-ul European al Regiunilor și Orașelor, 
în perioada exercitării Președinției la Consiliul Uniunii Europene. Oficialul 
român a făcut aceste precizări. (RO) 

 

 

 

 Zece filme europene au fost selectate pentru a participa la Premiul pentru 
Film LUX 2018 
Sunt  filme care au atras deja atenția în mod deosebit la festivalurile mari 
de film, cât și la lansările naționale mici, sunt foarte diverse, dar au un lucru 
în comun: reflectă problemele cu care se confruntă societățile noastre, cum 
ar fi imigrația, populismul, naționalismul, globalizarea, războiul, religia și 
justiția. Pentru prima dată au fost incluse două documentare („The Other 
Side of Everything” și „The Silence of Others”). Grație Premiului LUX, cele 
trei filme din competiția finală vor fi subtitrate în limbile oficiale UE și vor fi 
difuzate în întreaga UE în această toamnă. (RO) 

 

 Criză politică evitată în Germania. Cancelarul Angela Merkel și principalul 
său aliat, Horst Seehofer, au ajuns la un acord care înăsprește politica 
germană privind migrația 
Cei doi lideri parteneri în cadrul alianței CDU-CSU au ajuns la un acord 
privind migrația care înăsprește politica germană în materie și prevede 
introducerea unor “centre de tranzit” la graniţa dintre Germania şi Austria. 
Această chestiune s-a aflat în miezul conflictului dintre Merkel și Seehofer, 
o dispută care ameninţa să arunce în aer şubreda coaliţie guvernamentală 
germană CDU-CSU-SPD, instalată cu greutate la putere în luna martie a.c., 
la șase luni după alegerile din septembrie 2017. (RO) 

 

 Viceprim-ministrul Ana Birchall, întâlnire cu vicepreședintele CE, Maroš 
Šefčovič. Consolidarea proiectului european și securitatea energetică la 
nivelul UE, printre subiectele discutate 
Ana Birchall, viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor 
strategice ale României, a avut luni o întrevedere cu Maros Sefcovic, 
vicepreşedinte al Comisiei Europene, context în care cei doi oficiali au 
discutat despre consolidarea proiectului european şi securitatea energetică 
la nivelul UE, o temă de interes şi pentru România, din perspectiva 
exercitării preşedinţiei Consiliului UE”. (RO) 
 

 

 

http://www.caleaeuropeana.ro/austria-anunta-ca-va-efectua-controale-la-granita-sa-cu-italia-cat-timp-va-detine-presedintia-consiliului-uniunii-europene/
http://www.caleaeuropeana.ro/cancelarul-german-angela-merkel-avertizeaza-modul-in-care-va-fi-gestionata-problema-migratiei-va-decide-daca-uniunea-europeana-va-mai-exista-in-viitor/
http://www.caleaeuropeana.ro/ministrul-victor-negrescu-la-bruxelles-romania-va-gazdui-summit-ul-european-al-regiunilor-si-oraselor-din-anul-2019/
http://www.caleaeuropeana.ro/descoperiti-cele-zece-filme-europene-selectate-pentru-a-participa-la-premiul-pentru-film-lux-2018/
http://www.caleaeuropeana.ro/criza-politica-evitata-in-germania-cancelarul-angela-merkel-si-principalul-sau-aliat-horst-seehofer-au-ajuns-la-un-acord-care-inaspreste-politca-germana-privind-migratia/
http://www.caleaeuropeana.ro/viceprim-ministrul-ana-birchall-intalnire-cu-vicepresedintele-ce-maros-sefcovic-consolidarea-proiectului-european-si-securitatea-energetica-la-nivelul-ue-printre-subiectele-discutate/
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 Ministrul italian de Interne lansează propunerea înființării unei ”Ligi a 
Ligilor în Europa” pentru apărarea frontierelor 
Matteo Salvini, liderul Ligii Nordului , vicepremier și ministrul italian de 
interne a lansat, în faţa miilor de simpatizanţi care îl aclamau, de pe o scenă 
unde figurau sloganele “Bunul simţ la guvernare!” şi “Italienii mai întâi!” 
idea lansării unei Ligi a Ligilor în Europa , structură ce ar urma să reunească 
mişcările “care vor să-şi apere frontierele şi bunăstarea copiilor lor“. (RO) 

 

 

 Donald Trump, noi critici la adresa UE: Fac la fel de mult rău ca și China. În 
plus, noi cheltuim o avere cu NATO pentru a-i proteja 
Preşedintele american Donald Trump a comparat practicile comerciale ale 
Uniunii Europene cu cele ale Chinei: “Uniunea Europeană face, probabil, la 
fel de mult rău ca şi China, doar că ea este mai mică (…) europenii au avut 
în ultimul an un excedent comercial de 151 miliarde de dolari. Şi, în plus, noi 
cheltuim o avere cu NATO pentru a-i proteja”. El şi-a justificat decizia de a 
impune tuturor partenerilor comerciali ai SUA tarife vamale la importurile 
de oţel şi aluminiu: “Dacă nu le aplicăm tuturor, atunci ele (ţările 
producătoare vizate) trec prin ţări care nu sunt supuse tarifelor şi se pierde 
mult timp”. (RO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.caleaeuropeana.ro/ministrul-italian-de-interne-lanseaza-propunerea-infiintarii-unei-ligi-a-ligilor-in-europa-pentru-apararea-frontierelor/
http://www.caleaeuropeana.ro/donald-trump-noi-critici-la-adresa-ue-fac-la-fel-de-mult-rau-ca-si-china-in-plus-noi-cheltuim-o-avere-cu-nato-pentru-a-i-proteja/
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