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COMISIA EUROPEANĂ 

Politici climatice 

Summitul One Planet 2018: Europa își menține poziția de lider în combaterea schimbărilor climatice 

Comisia Europeană a fost reprezentată de dl Maroš Šefčovič, vicepreședinte responsabil pentru uniunea energetică, dl Valdis Dombrovskis și dl 
Neven Mimica responsabil pentru cooperare internațională și dezvoltare la summitul One Planet, de la New York, unde au fost prezentați liderilor mondiali pașii 
realizați de UE în direcția stabilită de Planul de acțiune pentru planetă, cu 10 inițiative transformatoare, la summitul inaugural desfășurat la Paris, în luna 
decembrie a anului trecut.  

Pentru a-și atinge obiectivele de la Paris, UE are nevoie de investiții suplimentare de circa 180 de miliarde EUR pe an, până în anul 2030, în domeniul 
eficienței energetice, al energiei din surse regenerabile și al transportului ”curat”. În luna martie 2018, Comisia și-a 
prezentat Planul de acțiune privind finanțarea sustenabilă, cu zece măsuri legislative și nelegislative ambițioase, menite 
să mobilizeze finanțarea pentru investiții sustenabile și creștere economică durabilă. Primele propuneri legislative au 
fost înaintate în luna mai 2018. Una dintre ele vizează crearea unui sistem de clasificare armonizată la nivel UE 
(„taxonomie”) care să definească pentru toată lumea ce este și ce nu este ecologic. Astfel, investitorilor le va fi mai ușor 
să recunoască activitățile responsabile față de mediu și să le finanțeze. Taxonomia va permite, în același timp, 
înființarea unui sistem de etichete UE pentru produse financiare, obligațiuni și fonduri ecologice. Tot mai mulți oameni 
doresc ca economiile lor să fie investite în proiecte care nu dăunează mediului, dar nu găsesc cu ușurință oferte în care 
să poată avea încredere. Sectorul financiar și piețele de capital din UE, mai ales, au potențialul de a deveni lideri 
mondiali în acest plan ambițios. Ele ar putea deveni un model de urmat. Tranziția către o economie cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon este inevitabilă, dar poate deschide noi perspective. Încă din anul 2014, investițiile private în 
sectoarele economiei circulare din UE erau estimate la 120 de miliarde EUR (echivalentul a 0,8% din PIB), ceea ce a 
reprezentat o creștere cu 58% față de anul 2008. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5163_en.htm
https://ec.europa.eu/info/publications/180308-action-plan-sustainable-growth_en
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Combaterea schimbărilor climatice și protecția biodiversității 
necesită acțiuni conjugate mai ferme. De aceea, UE, Franța, Australia și 
Noua Zeelandă lansează o inițiativă comună menită să construiască o 
coaliție internațională care să ajute statele din regiunea Pacificului să se 
adapteze la schimbările climatice și să-și sporească reziliența. UE contribuie 
cu 10 milioane EUR la această inițiativă comună. Banii vor finanța proiecte în 
domenii precum atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, 
guvernanța oceanelor (inclusiv pescuitul responsabil și acvacultura durabilă) 
și mediul (inclusiv gestionarea deșeurilor, biodiversitatea și ecoturismul). 

Evoluția celor zece inițiative din Planul de acțiune pentru planetă 

În cadrul inițiativei „Mobilitate curată, conectată și competitivă”, 
Comisia a prezentat în luna mai a.c. ultimul set de acțiuni propuse pentru 
modernizarea sectorului european al transporturilor. Acesta include: o 
politică integrată pentru viitorul siguranței rutiere, cu măsuri pentru 
siguranța vehiculelor și a infrastructurii; pentru prima oară, standarde 
privind emisiile de CO2 ale vehiculelor 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.  

Acțiunea de sprijin structural pentru regiunile carbonifere și mari 
generatoare de dioxid de carbon oferă sprijin personalizat regiunilor care 

încearcă să-și schimbe modelul economic și să reducă impactul social al 
tranziției către o economie cu emisii scăzute de CO2. Comisia a creat o 
platformă prin care regiunile carbonifere în tranziție pot dezvolta și 
implementa proiecte care să genereze transformări economice viabile ale 
regiunilor respective. Platforma reunește șapte state membre ale UE 
(Republica Cehă, Germania, Grecia, Polonia, Spania, România și Slovacia). 

În ceea ce privește obiectivul Investiții în tehnologii industriale 
nepoluante, UE intenționează să exploateze avantajul primului venit în 
sectorul inovării în domeniul energiei curate. În acest sens, va majora suma 
alocată în cadrul programului Orizont 2020, trecând de la 1 miliard EUR în 
2015 la 2 miliarde EUR în 2020. În cadrul inițiativei internaționale „Misiunea 
Inovare”, condusă de UE, 23 de economii importante au făcut progrese 
semnificative către atingerea obiectivului de a dubla în cinci ani fondurile pe 
care le acordă cercetării și inovării publice în domeniul energiei curate. Mai 
mult, în prezent cel puțin 40 % din proiectele finanțate de Banca Europeană 
de Investiții (BEI) în cadrul Fondului european pentru investiții strategice 
(FEIS) ar trebui să contribuie la angajamentele UE în domeniul schimbărilor 
climatice și al energiei. 

Comisia va continua să lucreze intens pentru punerea în aplicare a 
tuturor inițiativelor din Planul de acțiune pentru planetă. 

 

https://myremote.ec.europa.eu/owa/,DanaInfo=.awfdpenrGmlJp6424qQwB,SSL+redir.aspx?C=XY9ME-7ncF1v9MXp7_Gw-6Ee2f7pC7NP1iacPYP3Y-0yLhDRmR_WCA..&amp;URL=https%3a%2f%2fec.europa.eu%2fcommission%2fsites%2fbeta-political%2ffiles%2fclean-connected-competitive-mobility_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/support-action-coal-carbon-intensive-regions_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/support-action-coal-carbon-intensive-regions_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/investing-clean-industrial-technologies_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/investing-clean-industrial-technologies_en.pdf
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Statul de drept 

Comisia Europeană sesizează Curtea Europeană de Justiție pentru a proteja independența Curții Supreme din Polonia 

Comisia Europeană a decis să sesizeze Curtea de Justiție a UE cu o acțiune împotriva Poloniei în constatarea neîndeplinirii obligațiilor ce decurg din 
calitatea de stat membru din cauza încălcărilor principiului independenței judiciare, generate de noua lege poloneză privind Curtea Supremă, și să solicite să se 
dispună măsuri provizorii până la pronunțarea unei hotărâri în cauză. 

În temeiul acestei noi legi adoptate de Polonia, se reduce vârsta de pensionare a judecătorilor de la Curtea Supremă de la 70 la 65 de ani, existând astfel 
riscul ca 27 dintre cei 72 de judecători ai acestei instanțe să fie forțați să iasă la pensie. Măsura o vizează și pe actualul președinte al Curții Supreme, al cărei 
mandat de 6 ani, prevăzut în Constituție, ar urma să se încheie înainte de termen. 

Potrivit legii, care a intrat în vigoare la 3 aprilie 2018, judecătorii actuali vizați de reducerea vârstei de pensionare au posibilitatea de a solicita o 
prelungire a mandatului de către Președintele Republicii, care poate fi acordată pentru o perioadă de trei ani, reînnoibilă o singură dată. Nu au fost stabilite 
criterii clare pe care să se întemeieze decizia președintelui și nu este disponibilă nicio cale de atac în cazul în care solicitarea este respinsă. Mai mult, singura 
garanție propusă de autoritățile poloneze este consultarea, neobligatorie, a Consiliului Național Judiciar, organism care este în prezent constituit într-un mod 
care încalcă standardele europene referitoare la independența sistemului judiciar. 

Comisia Europeană își menține poziția sa, potrivit căreia legea poloneză este incompatibilă cu dreptul UE întrucât aduce atingere principiului 
independenței judiciare, inclusiv principiului inamovibilității judecătorilor și consideră, prin urmare, că acest stat European 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. 

La 2 iulie 2018, Comisia a trimis autorităților poloneze o scrisoare de punere în întârziere referitoare la Legea privind Curtea Supremă, urmată, la 14 
august 2018, de un aviz motivat. În ambele ocazii, răspunsurile autorităților poloneze nu au reușit să atenueze preocupările de natură juridică ale Comisiei. 

Punerea în aplicare a contestatului regim de pensionare pentru judecătorii Curții Supreme din Polonia este în prezent accelerată și creează un risc de 
prejudiciu grav și ireparabil pentru independența sistemului judiciar din Polonia, și, prin urmare, pentru ordinea juridică a Uniunii. Independența instanțelor 
naționale este esențială pentru funcționarea cooperării judiciare între statele membre ale UE și, în special, pentru funcționarea mecanismului trimiterii 
preliminare în temeiul articolului 267 din TFUE.  

Astfel, Comisia a trecut la etapa următoare a procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor și a decis să trimită cazul în fața Curții de Justiție a UE. În 
aceeași cerere, Comisia a decis, de asemenea, să solicite Curții de Justiție să dispună măsuri provizorii, astfel încât Curtea Supremă a Poloniei să fie repusă în 
situația în care se afla înainte de 3 aprilie 2018, data la care au fost adoptate legile noi în litigiu. În cele din urmă, Comisia a decis să solicite Curții de Justiție să 
soluționeze cauza în procedură accelerată, pentru ca hotărârea definitivă să fie pronunțată în cel mai scurt timp posibil. 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4341_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4987_ro.htm
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Statul de drept reprezintă una dintre valorile 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 de garantarea respectării statului de drept ca valoare 

fundamentală a Uniunii noastre și de asigurarea faptului că legislația, 

valorile și principiile UE sunt respectate. 

Evenimentele din Polonia au determinat Comisia Europeană 

să lanseze, în ianuarie 2016, un dialog cu guvernul polonez în 

contextul Cadrului pentru consolidarea statului de drept. Procesul se 

bazează pe un dialog continuu între Comisie și statul membru în 

cauză. Comisia informează periodic Parlamentul European și 

Consiliul pe această temă. 

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 

la 20 decembrie 2017. Acțiunea este în prezent pe rolul Curții. 

La 20 decembrie 2017, dată fiind lipsa de progrese în contextul 

Cadrului pentru consolidarea statului de drept, Comisia a activat 

pentru prima dată procedura prevăzută la articolul 7 alineatul (1) și a 

trimis o Propunere motivată de decizie a Consiliului privind 

constatarea unui risc clar de încălcare gravă a statului de drept de 

către Polonia. 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 existența unui risc clar de 

încălcare gravă, de către un stat membru, a valorilor comune 

prevăzute la articolul 2 din tratat. 

La 26 iunie 2018, cu ocazia audierii referitoare la statul de 

drept din Polonia, organizată în cadrul Consiliului afaceri generale 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. Având în vedere acest fapt, precum și lipsa de progrese cu 

privire la această chestiune în cadrul dialogului privind consolidarea 

statului de drept cu Polonia, la 2 iulie 2018, Comisia a emis o 

scrisoare de punere în întârziere adresată Poloniei în care și-a expus 

în mod clar îngrijorările de natură juridică. La 2 august 2018, 

autoritățile poloneze au comunicat răspunsul la această scrisoare de 

punere în întârziere, respingând preocupările Comisiei. Ulterior, 

la 14 august 2018, Comisia a adresat un aviz motivat autorităților 

poloneze cu privire la această chestiune și a primit un răspuns la 14 

septembrie 2018, care, din nou, nu a reușit să atenueze temerile 

Comisiei. 

La 18 septembrie 2018, în cadrul Consiliului afaceri generale, a 

fost organizată o a doua audiere privind statul de drept din Polonia 

în contextul procedurii prevăzute la articolul 7 alineatul (1). 

Autoritățile poloneze și-au menținut din nou poziția și au refuzat să 

propună orice alte măsuri pentru a răspunde preocupărilor Comisiei 

și ale celorlalte state membre. 

Procedura de față, de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, 

nu pune capăt dialogului în curs cu Polonia privind consolidarea 

statului de drept, acesta fiind, în continuare, canalul preferat prin 

care Comisia încearcă să răspundă amenințării sistemice la adresa 

statului de drept în acest stat. 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2205_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5367_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4341_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4987_en.htm
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Cooperare internațională și dezvoltare  

Sondaj Eurobarometru 

Potrivit ultimului sondaj Eurobarometru, cetățenii UE consideră din ce în ce mai mult că sectorul privat are un rol mai important de jucat în dezvoltarea 
internațională, iar cooperarea pentru dezvoltare reprezintă un mijloc de combatere a migrației neregulamentare. 

Un procent de 89% din cei intervievați susțin ajutorarea persoanelor din țările în curs de dezvoltare. Mai multe persoane consideră că ar trebui să fie 
majorată acum cooperarea financiară față de 2016. Peste trei sferturi dintre respondenții din toate statele membre ale UE consideră că Uniunea ar trebui să își 
îndeplinească promisiunea cu privire la cuantumul ajutorului pe care îl acordă țărilor în curs de dezvoltare. 

Abordarea egalității dintre femei și bărbați a fost susținută într-o măsură și mai mare: aproape nouă din zece respondenți cred că acest aspect ar trebui 
să fie o prioritate pe agenda politicii de dezvoltare a UE. Mai precis, persoanele intervievate doresc să vadă că se pune accentul pe abordarea violenței împotriva 
femeilor și a fetelor (78%), pe combaterea discriminării împotriva femeilor (63%) și pe asigurarea accesului la educație pentru femei și fete (61%). 

Un număr de 7 din 10 respondenți sunt de acord că furnizarea de ajutor financiar pentru țările în curs de dezvoltare este o modalitate eficace de 
combatere a migrației neregulamentare. Comparativ cu anul 2016, acest punct de vedere a fost susținut de persoane din 14 țări – în special în Malta, Grecia și 
Bulgaria. 

Respondenții din ROMÂNIA prezintă cea mai mică 

probabilitate din UE de a se implica personal în ajutorarea 

persoanelor din țările în curs de dezvoltare. Aproape nouă din zece 

respondenți (89%) afirmă că nu se implică personal - o creștere de 

trei puncte procentuale față de 2016. Deși peste patru din zece 

respondenți (45%) din România sunt de acord că, la nivel individual, 

fiecare poate juca un rol în combaterea sărăciei în țările în curs de 

dezvoltare, la acest capitol s-a înregistrat o scădere de patru puncte 

procentuale față de 2016. 

Cu toate acestea, peste opt din zece respondenți (84%) din 

România afirmă că ajutorarea persoanelor din țările în curs de 

dezvoltare este importantă. De asemenea, majoritatea persoanelor 

intervievate declară că acțiunea de combatere a sărăciei în țările în 

curs de dezvoltare ar trebui să constituie una din prioritățile UE 

(73%) sau ale guvernului lor (54%). 

Puțin peste trei sferturi (76%) din respondenții din România 

consideră că firmele private ar trebui să joace un rol important în 

dezvoltarea durabilă a țărilor în curs de dezvoltare. 

Două treimi din respondenții din România susțin că oferirea 

de asistență financiară țărilor în curs de dezvoltare este o modalitate 

eficientă de a aborda migrația fără forme legale (66%) - un nivel ușor 

mai scăzut decât media UE de 69%. 

Puțin peste șapte din zece respondenți (71%) din România 

consideră că oferirea asistenței financiare țărilor în curs de dezvoltare 

este o modalitate eficientă de a combate sărăcia, ceea ce reprezintă o  

scădere de patru puncte procentuale din 2016. Puțin peste trei din 

zece (31%) afirmă că ar trebui cheltuiți mai mulți bani pentru 

sprijinul țărilor în curs de dezvoltare - ceea ce înseamnă o creștere de 

trei puncte procentuale din 2016. Patru din zece (40%) consideră că ar 



 

8 

trebui păstrat nivelul cheltuielilor, pe când 18% cred că acesta ar 

trebui diminuat. 

Peste șapte din zece respondenți (72%) din România cred că 

politica de dezvoltare a UE ar trebui să se concentreze și pe egalitatea 

dintre femei și bărbați - unu dintre cele mai mici procente din UE.      

Acești respondenți susțin că domeniile prioritare ar trebui să fie 

combaterea violenței împotriva femeilor și a fetelor (70%), sprijinirea 

accesului la educație pentru femei și fete (56%) și combaterea 

atitudinilor de discriminare a femeilor (51%). Șansele de a menționa 

combaterea atitudinilor de discriminare a femeilor sunt cele mai mici 

în România. 

 

Uniunea Europeană și grupul statelor din Africa, zona Caraibilor și Pacific au început negocierile pentru un nou acord de 

parteneriat 

UE și cele 79 de țări din grupul statelor din Africa, zona Caraibilor și Pacific (ACP) au demarat negocierile privind viitorul cooperării lor după anul 2020. 
Scopul urmărit este de a transforma parteneriatul într-un cadru politic modern, orientat către îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă. 

Țările din UE și din grupul ACP reunesc mai mult de jumătate din totalul membrilor Organizației Națiunilor Unite și au peste 1,5 miliarde de locuitori. 
Parteneriatul actual, reglementat de Acordul de la Cotonou, este unul dintre cele mai îndelungate și mai cuprinzătoare cadre de cooperare dintre UE și țările în 
curs de dezvoltare. Acordul actual expiră în anul 2020. 

Parteneriatul urmărește intensificarea cooperării politice pe scena mondială pentru a răspunde provocărilor globale majore și aspiră să ofere un exemplu 
remarcabil de multilateralism ca element fundamental al unei ordini mondiale bazate pe norme. Această aspirație se va concretiza, în principal, prin conlucrarea 
în direcția atingerii obiectivelor de dezvoltare durabilă. De asemenea, eforturile comune ale țărilor din cadrul parteneriatului vor fi canalizate spre găsirea de 
răspunsuri la provocări urgente, cum ar fi schimbările climatice, migrația, pacea și securitatea. Pentru a avea impactul dorit, viitorul acord se va adapta la noile 
realități din Uniunea Europeană, Africa, zona Caraibilor și Pacific, luând în considerare particularitățile geografice. Acesta va urmări să faciliteze crearea de 
alianțe puternice în cadrul forurilor mondiale și să abordeze probleme esențiale, acționând astfel în beneficiul generațiilor actuale și viitoare, deopotrivă. 
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Uniunea Europeană și Organizația Națiunilor Unite își unesc forțele în cadrul Inițiativei Spotlight pentru a pune capăt 

feminicidului în America Latină 

Uniunea Europeană și Organizația Națiunilor Unite au anunțat o contribuție financiară de 50 de milioane EUR pentru a pune capăt feminicidului în 
America Latină.  Din cauza acestui fenomen în America Latină își pierd zilnic viața 12 femei. 

Prin investiția de 50 de milioane EUR, Inițiativa Spotlight UE-ONU1 va finanța programe noi și inovatoare în Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras 
și Mexic, pentru a ajuta femeile și fetele să trăiască în medii fără violență și pentru a eradica feminicidul în America Latină. 

Noile programe urmăresc să remedieze lacunele legislative și de politică, să consolideze instituțiile, să promoveze atitudinile echitabile din punctul de 
vedere al genului, precum și să furnizeze servicii de calitate pentru supraviețuitoare și despăgubiri pentru victimele actelor de violență și familiile acestora. 

Inițiativa Spotlight va colabora strâns cu societatea civilă, agențiile ONU și guvernele naționale ale celor cinci țări vizate de program pentru a asigura 
intervenții cuprinzătoare de înaltă calitate care să poată salva viața femeilor și a fetelor. Se va pune un accent deosebit pe ajutarea femeilor și fetelor care sunt 
mai expuse riscului de violență și la care programele tradiționale nu reușesc să ajungă, astfel încât nimeni să nu fie lăsat în urmă. 

Statisticile arată că un număr de 14 din cele 25 de țări cu cea mai mare rată a feminicidelor din întreaga lume se află în America Latină. În 2016, în 
Argentina au fost ucise 254 de femei și fete, în El Salvador 349, în Guatemala 211, în Honduras 466, iar în Mexic 2813.

                                                 
1 Inițiativa Spotlight este un parteneriat mondial multianual între Uniunea Europeană și Organizația Națiunilor Unite, al cărui obiectiv este eliminarea tuturor formelor de violență împotriva 
femeilor și a fetelor. Lansată cu un angajament al Uniunii Europene de a acorda o finanțare de demarare de 500 de milioane EUR, inițiativa reprezintă un efort mondial fără precedent de a 
investi în egalitatea de gen și în emanciparea femeilor ca o condiție preliminară și un factor de stimulare pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă. 

http://www.un.org/en/spotlight-initiative/index.shtml
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Comerț 

Lucrările ONU în vederea stopării comerțului mondial cu instrumente de tortură 

Luni, 24 septembrie 2018, Alianța pentru excluderea instrumentelor de tortură din schimburile comerciale a convenit să-și accelereze eforturile și să 
lucreze în vederea creării unui instrument al Organizației Națiunilor Unite - cum ar fi o convenție obligatorie - destinată să pună capăt comerțului cu instrumente 
de tortură și pedepsei cu moartea. Alianța pentru excluderea instrumentelor de tortură din schimburile comerciale este o inițiativă a Uniunii Europene, a 
Argentinei și a Mongoliei.  

Pentru a da un impuls activității Alianței, cinci noi țări au aderat la aceasta, totalul membrilor ajungând la peste 602. Prin aderarea la Alianță, țările 
participante se angajează să restricționeze exporturile acestor produse și să faciliteze activitatea autorităților vamale în ceea ce privește reperarea 
transporturilor și identificarea produselor noi. 

Cele cinci țări noi care aderă la Alianța pentru excluderea instrumentelor de tortură din schimburile comerciale la nivel ministerial sunt Australia, Capul 
Verde, Noua Zeelandă, Palau și Vanuatu. 

Alianța consideră că instrumentele ONU precum Convenția privind comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție 
(CITES) și Tratatul privind comerțul cu arme (TCA) oferă exemple practice bune de urmat în materie de acorduri internaționale care vizează blocarea unui comerț 
indezirabil. Acordul la care s-a ajuns în ceea ce privește încurajarea lucrărilor ONU marchează un pas înainte în procesul de creare a unui cadru mondial de 
interzicere a comerțului cu produse utilizate în scopuri de tortură sau pentru a realiza execuții capitale. Alianța vizează produse cum ar fi cum ar fi bastoanele cu 
țepi de metal, centurile cu electroșocuri și cleștii care se prind de corp și electrocutează, substanțele chimice folosite pentru execuții, precum și camerele de 
gazare și scaunele electrice. 

                                                 
2 Lista completă a țărilor din Alianța pentru excluderea instrumentelor de tortură din schimburile comerciale 
Albania, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Belgia, Bosnia și Herțegovina, Brazilia, Bulgaria, Canada, Capul Verde, Chile, Columbia, Costa Rica, Croația, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, 
Ecuador, El Salvador, Estonia, Finlanda, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Franța, Georgia, Germania, Grecia, Ungaria, Islanda, Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, 
Malta, Madagascar, Mexic, Moldova, Mongolia, Muntenegru, Țările de Jos, Norvegia, Noua Zeelandă, Nicaragua, Palau, Panama, Paraguay, Polonia, Portugalia, România, Serbia, Seychelles, 
Slovenia, Slovacia, Spania, Suedia, Elveția, Ucraina, Regatul Unit, Uruguay, Vanuatu, Uniunea Europeană.  
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Afaceri economice și financiare, impozitare 

și vamă  

Autoritățile vamale au reținut peste 31 de milioane de 

produse falsificate și contrafăcute la granițele externe ale 

UE, cu o valoare de peste 580 de milioane EUR. 

Deși cifrele totale au scăzut față de anul 2016, produsele falsificate 
potențial periculoase pentru utilizarea de zi cu zi precum produsele 
medicale, medicamentele, jucăriile și produsele electrice, reprezintă în 
prezent un procent mult mai mare din toate confiscările – 43% din totalul 
produselor reținute provin din această categorie. În ansamblu, categoriile de 
produse cel mai des falsificate au fost produsele alimentare, reprezentând 
24% din cantitatea totală de articole reținute. Ele au fost urmate de jucării 
(11%), de țigarete (9%) și de îmbrăcăminte (7%). 

 

 

 

În ceea ce privește modurile de transport, 65% din totalitatea 
articolelor reținute au intrat în UE pe cale maritimă, de obicei sub forma 
unor transporturi de mari dimensiuni. Apoi pe calea aeriană, pe care s-au 
transportat 14% dintre articolele falsificate. Pe al treilea loc se situează 
traficul poștal și de curierat care, împreună, au reprezentat un procent de 
11% și care au vizat, în principal, bunuri de consum comandate online, 
precum încălțăminte, îmbrăcăminte, poșete și ceasuri de mână. 

China rămâne principala țară de origine a mărfurilor falsificate care 
intră în UE. Cea mai mare cantitate de îmbrăcăminte falsificată provine din 
Turcia, în timp ce majoritatea telefoanelor mobile și a accesoriilor, a 
tonerelor și a cartușelor de imprimantă, a CD-urilor/DVD-urilor și a 
etichetelor, a marcajelor și a abțibildurilor contrafăcute au intrat în UE din 
Hong Kong și din China. India a fost principala țară de origine a 
medicamentelor falsificate și, posibil, dăunătoare. În cazul a 90% dintre 
rețineri, produsele au fost fie distruse, fie a fost inițiată o procedură 
judiciară pentru a stabili o încălcare sau ca parte a unor proceduri penale. 
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Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate/ Vicepreşedinte al 

Comisiei Europene, dna Federica Mogherini 

 

 Cu ocazia reuniunii anuale a ONU de la New York a fost prezentată Declaraţia comună, din data de 24 septembrie a.c., a Secretarului general al 
ONU, dl António Guterres, a preşedintelui Comisiei Europene, dl Jean-Claude Juncker şi a Înaltului Reprezentant/vicepreşedinte, dna Federica Mogherini privind 
consolidarea cooperării dintre UE şi ONU. Oficialii au declarat că „(...) Într-o perioadă de provocări globale fără precedent, Națiunile Unite și Uniunea Europeană 
continuă să se implice ca forțe pozitive pentru schimbare, pentru a promova şi a reînnoi angajamentul deplin faţă de multilateralism şi ordine globală bazată pe 
reguli, în conformitate c  u mandatele comune şi de a lucra împreună pentru stabilitate şi prosperitate cu scopul de a promova o lume mai sigură şi mai bună 
pentru toţi.” 

Preşedintele Juncker a apreciat că „(...) ne aflăm aici pentru a susţine faptul că multilateralismul nu este mort, trebuie menţinut – este singura şansă pe 
care o avem pentru a contura viitorul tuturor într-un mod agreat de toţi cei implicaţi. Nu suntem de acord cu unilateralismul. Credem cu tărie că multilateralismul 
este soluţia.” 

Declaraţia comună UE-ONU a evidenţiat importanţa celei de a 70-a aniversări de la 
adoptarea Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, moment care echivalează cu oportunitatea 
de a reafirma angajamentul reciproc de a apăra drepturile şi libertăţile fundamentale. De 
asemenea, este cea de-a 70-a aniversare a Organizației Națiunilor Unite de menținere a păcii. ONU 
a contribuit la protejarea persoanelor vulnerabile și la promovarea păcii și securității globale.  

Liderii și-au reiterat hotărârea de a căuta soluții inovatoare și orientate spre provocările 
globale care necesită acțiuni colective de combatere a schimbărilor climatice, inclusiv prevederile 
Acordului de la Paris și mobilizarea investițiilor din sectorul privat pentru dezvoltarea durabilă, 
punând accentul pe drepturile femeilor și tinerilor. Națiunile Unite și Uniunea Europeană vor 
continua să-și intensifice eforturile de prevenire a conflictelor şi vor colabora pentru a sprijini 
punerea în aplicare a Agendei 2030 și concretizarea obiectivelor sale ambițioase. 

 

 

 În cadrul celei de a 3-a reuniuni trilaterale dintre Uniunea Europeană, Uniunea Africană şi Organizaţia Naţiunilor Unite (UA-UE-ONU) organizată în marja 
celei de-a 73-a Adunare Generală a ONU, Înaltul Reprezentant/Vicepreședinte Federica Mogherini s-a întâlnit, alături de președintele Juncker, cu Secretarul 
general al ONU, dl António Guterres și cu președintele Comisiei pentru Uniunea Africană, dl. Moussa Faki Mahamat. 

Liderii au reafirmat angajamentul comun de a promova un sistem multilateral eficient și și-au exprimat disponibilitatea de a întreprinde acțiuni 
suplimentare în vederea consolidării sinergiilor și coordonării provocărilor globale prin intermediul cooperării internaționale. 
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Cooperarea UE cu partenerii internaționali arată că efortul comun oferă rezultate și soluții la provocările globale. UE și ONU lucrează împreună în peste 
170 de țări din întreaga lume, iar parteneriatul de succes în cadrul Grupului de lucru UA-UE-ONU a ajutat aproape 30.000 de persoane blocate în Libia să se 

întoarcă în mod voluntar în țările lor. 

Grupul comun de lucru al UA-UE-ONU pentru situația migranților din Libia este un 
exemplu concret în care se lucrează în parteneriat și se împarte responsabilitatea pentru 
gestionarea migrației globale.  

Activitățile în curs de desfășurare pentru îmbunătățirea situației umanitare a 
migranților și pentru dezmembrarea rețelelor de crimă organizată și combaterea traficului 
rămân prioritare. Uniunea Europeană continuă să fie un partener ferm în efortul comun de 
salvare și protejare a vieții persoanelor în nevoie.  

Astfel sunt vizate și alte domenii, precum investițiile în tineret, cu accent pe formare, 
educație și competențe, securitate, guvernare ș.a. În acest sens, s-a evidențiat legătura dintre 
pace și educație și "(....) s-a subliniat importanța inițiativelor care vizează sprijinirea 
participării semnificative a femeilor și conducerii în procesele politice și de pace, precum și în 
activitățile de consolidare a păcii. " 

Reprezentanții celor trei organizații intenționează să se întâlnească cel puțin o dată pe 
an pentru a evalua progresele realizate, precum și pentru a oferi îndrumări cu privire la alte 
domenii de cooperare. 
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 În cadrul întâlnirii la nivel înalt a Adunării Generale a ONU din 27 septembrie a.c., Uniunea Europeană împreună cu 13 parteneri din întreaga lume 
au lansat „Inițiativa privind bunele situații în domeniul drepturilor omului”, o coaliție care se dorește a fi transregională pentru care drepturile omului sunt foarte 
importante. Țările participante au fost: Argentina, Burkina Faso, Capul Verde, Chile, Georgia, Indonezia, Noua Zeelandă, Norvegia, Peru, Republica Coreea, 
Gambia, Tunisia și Uruguay. 

Inițiativa promovează prin identificarea, partajarea și prezentarea exemplelor pozitive pacea, dezoltarea și securitatea din perspectiva drepturilor 
omului. 

Evenimentul de lansare a avut loc în prezența Secretarului general al ONU, dl Antonio Guterres, a Înaltului Reprezentant Federica Mogherini și a Înaltului 
Comisar ONU pentru Drepturile Omului, Michelle Bachelet. 

În observațiile sale de deschidere, Înaltul Reprezentant Mogherini a declarat că: „(...) Drepturile omului nu sunt «o politică frumoasă.» Un concept 
abstract care se referă doar la cei din New York sau Geneva care petrec atât de mult timp vorbind despre ele. Nu este un lucru de elită. Așa cum arată poveștile 
prezentate anterior, drepturile omului sunt reale; ele îmbunătățesc viața pentru milioane de oameni; ele întăresc societățile și conturează calea pentru un viitor 
colectiv mai bun.” 

Inițiativa privind bunele situații în domeniul drepturilor omului urmărește să completeze munca importantă desfășurată de diferite organe pentru 
drepturile omului, inclusiv Consiliul pentru Drepturile Omului, al treilea Comitet al Adunării Generale a ONU și al Oficiului Înaltului Comisar pentru Drepturile 
Omului, precum și alte inițiative de bună guvernare și dezvoltare durabilă la nivel național și regional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/51245/good-human-rights-stories-initiative-joint-communiqu%C3%A9_en
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PARLAMENTUL EUROPEAN 

 

 

În săptămâna  24 – 30  septembrie a.c.,  deputații europeni și-au desfășurat activitatea în cadrul grupurilor politice și al comisiilor parlamentare la Bruxelles – Belgia. 

Sprijin financiar redus pentru Turcia 

Deputații europeni au convenit, în data de 25 septembrie a.c., să anuleze 
suma de 70 milioane euro alocată fondurilor de preaderare destinate Turciei, 
deoarece condițiile de îmbunătățire a statului de drept nu au fost îndeplinite. 

În luna noiembrie 2017, în cadrul negocierilor bugetare, Parlamentul 
European și Consiliul au decis să aloce o rezervă de 70 milioane euro în fonduri de 
preaderare pentru Turcia (70 milioane euro în credite de angajament și 35 milioane 
euro în credite de plată),  condiționată de faptul că Turcia trebuie să facă 
îmbunătățiri măsurabile și suficiente în domeniul statului de drept, al democrației, al 
drepturilor omului și al libertății presei.  

Cu toate acestea, în 2018, raportul anual3 al Comisiei privind Turcia, publicat 
la 17 aprilie 2018, a concluzionat că această țară „s-a îndepărtat în mod semnificativ 
de Uniunea Europeană, în special în domeniul statului de drept și al drepturilor 
fundamentale prin slăbirea controalelor și a echilibrului efectiv în sistemul politic”. 

Prin urmare, condiția stabilită de autoritatea bugetară nu a fost îndeplinită, au specificat membrii Comisiei BUDG. În acest context, s-a susținut un  
proiect de buget rectificativ nr. 5/20184, prin care se propune transferul celor 70 milioane euro alocați Turciei pentru consolidarea Instrumentul european de 

                                                 
3 COM(2018)450 
4 COM(2018)537 

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20180450.do
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2018:0537:FIN:RO:PDF
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vecinătate5 prin credite de angajament - pentru a acoperi acțiunile legate de ruta migratorie a Mediteranei Centrale și să îndeplinească o parte din angajamentul 
UE pentru Siria - să stimuleze ajutorul umanitar cu 35 milioane euro prin credite de plată.  

Proiectul de raport6 redactat de dl Siegfried Mureșan (PPE, RO) a fost adoptat cu 27 de voturi, 1 împotrivă și 4 abțineri.  

Pentru a intra în vigoare acest proiect de buget rectificativ de buget trebuie să fie adoptat în ședința plenară programată pentru 3 octombrie a.c. 

 

Bugetul UE 2019 - finanțare pentru tineret, migrație și cercetare 

Deputații europeni din Comisia pentru bugete (BUDG) a Parlamentului 
European au majorat fondurile pentru programul Erasmus+ și au restabilit bugetele 
pentru investițiile în infrastructură, Programul Orizont 2020 - programul de cercetare al 
UE. 

În ședințele de lucru din 25 și 26 septembrie a.c., membrii BUDG au votat un 
buget total de 166,3 miliarde euro în angajamente, ceea ce reprezintă cu 717 milioane 
euro mai mult decât propunerea inițială a Comisiei Europene. În ceea ce privește plățile, 
deputații europeni au stabilit o sumă de 149,3 miliarde euro (propunerea inițială a 
Comisiei Europene a fost de 148,7 miliarde euro în plăți). Cifrele sunt destinate  
instrumentelor speciale, cum ar fi fondurile de solidaritate și adaptare la globalizare, 
dar și bugetul administrativ al Comisiei Europene, nu însă și bugetul administrativ al 
celorlalte instituții ale UE.  

Deputații europeni au majorat finanțarea programul Erasmus+, cu 362 de 
milioane euro, și au restaurat pe deplin bugetele pentru Fondul european pentru 
investiții strategice (EFSI), acordând  facilități pentru Programul Conectarea Europei 
(CEF) - care finanțează proiecte de infrastructură, precum și Programul Orizont 2020 - 
care sprijină proiectele de cercetare, adăugând 256,9 milioane euro. Ambele programe 
s-au confruntat cu reduceri, ca parte a măsurilor care ajută la susținerea garanției UE 
pentru Fondul european pentru investiții strategice (EFSI). S-au adăugat  încă 65 

milioane euro pentru Programul Orizont 2020. Cheltuielile legate de schimbările climatice în cadrul Orizont 2020, CEF și alte programe  au primit încă 97,3 
milioane euro. 

                                                 
5 Turkey - financial assistance under IPA II 
6 Proiect de raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 5/2018 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018, secțiunea III – Comisia: anularea rezervei 
legate de sprijinul acordat Turciei din Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA II), consolidarea Instrumentului european de vecinătate (IEV) și a ajutorului umanitar pentru alte acțiuni 
urgente și modificarea schemei de personal a Agenției Executive pentru Inovare și Rețele (INEA) în contextul inițiativei WiFi4EU 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&mode=XML&language=EN&reference=PE625.537
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124802/SIEGFRIED_MURESAN_home.html
http://ec.europa.eu/budget/mff/flexibility/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/explained/budg_system/fin_fwk0713/fin_fwk0713_en.cfm#content_struct
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/instruments/funding-by-country/turkey_en
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Au existat și alte completări importante ale Comisiei BUDG la proiectul de buget 2019, cum ar fi: 

 346,7 milioane euro pentru Inițiativa pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, ceea ce ridică totalul pentru anul 2019 la 580 milioane 
euro; 

 74,7 milioane euro pentru programele și agențiile legate de securitate;  

 50 milioane euro în sprijinul UE acordat statelor membre afectate de pesta porcină africană; 

 28,9 milioane euro pentru sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri). 

Deputații europeni au consolidat anumite linii bugetare care au legătură cu cauzele principale ale migrației în vecinătatea imediată și mai largă a UE, cum 
ar fi Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare (+ 147,5 milioane euro), Instrumentul european de vecinătate (fonduri pentru vecinătatea sudică și Palestina, 
+ 146 de milioane euro), precum și sprijinul de preaderare pentru Balcanii de Vest (+ 56,3 milioane euro). Pentru acțiunile de combatere a provocărilor legate de 
migrație în cadrul UE, deputații europeni au consolidat Fondul pentru azil, migrație și integrare (AMIF) (+ 33  milioane euro). 

Deputații europeni au insistat ca ponderea bugetului UE din cea de-a doua tranșă a Facilității pentru Refugiați în Turcia (FRT) de 3 miliarde euro să nu 
depășească 1 miliard euro, pentru a menține același raport între bugetul UE și contribuțiile statelor membre, ca prima tranșă . 

Raportorul Daniele Viotti (S&D, IT) a declarat: „Votul de astăzi a încheiat prima fază a procedurii bugetare 2019. Parlamentul a depus eforturi pentru a 
realiza un buget UE sustenabil, solid și în conformitate cu prioritățile noastre politice. Acum este timpul pentru negocierile cu Consiliul. Ca raportor general al 
Parlamentului, voi fi în prima linie pentru a restabili finanțarea esențială, pentru a contribui la abordarea crizei migrației, a șomajului în rândul tinerilor și a altor 
priorități în timpul fazei de conciliere.” 

Detaliile despre bugetul 2019, precum și o rezoluție corespunzătoare vor fi votate în cadrul ședinței comisiei din 8 sau 9 octombrie a.c. Plenul 
Parlamentului European va vota cu privire la poziția sa privind proiectul de buget 2019 la 24 octombrie a.c. Ulterior, vor urma trei săptămâni de discuții, de 
„conciliere” cu Consiliul pentru a se ajunge la un acord între cele două instituții, în timp util pentru votarea bugetului  de anul viitor, la sfârșitul lunii noiembrie 
a.c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/frit_factsheet.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/124791/DANIELE_VIOTTI_home.html
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Premiul Saharov 2018 

Nominalizările Premiului Saharov pentru libertatea de gândire din acest an au fost 
prezentate deputaților europeni, în data de 27 septembrie a.c., în cadrul unei ședințe comune 
a comisiilor pentru afaceri externe (AFET), dezvoltare (DEVE) și a subcomisiei pentru 
drepturile omului (DROI). Nominalizările pot fi făcute de un grup politic sau de cel puțin 40 de 
deputați europeni.  

Comisiile AFET și DEVE vor vota pentru selecția celor 3 finaliști pe 9 octombrie a.c. 

Laureatul va fi anunțat la 25 octombrie a.c., în cadrul Conferinței președinților 
Parlamentului European (președintele PE și liderii grupurilor politice), organismul care 
numește câștigătorul. 

Premiul Saharov pentru libertatea de gândire este acordat în fiecare an de 
Parlamentul European. A fost înființat în 1988, pentru a onora persoane și organizații care 
apără drepturile omului și libertățile fundamentale. Laureatul din 2017 a fost Opoziția 
democratică din Venezuela7. 

Anul 2018 marchează 30 de ani de la acordarea premiului Saharov. Nominalizările 
pentru acest an sunt:  

 Oleg Sențov - regizor ucrainean, condamnat la 20 de ani de închisoare pentru 
„complotarea unor acte de terorism” împotriva guvernării „de facto” a Rusiei în Crimeea. A 
devenit simbol pentru aproximativ 70 de cetățeni ucraineni arestați ilegal și condamnați la 
pedepse lungi cu închisoarea de către forțele de ocupație ruse din Peninsula Crimeea. Este în 

greva foamei din mai 2018. Nominalizarea Partidului Popular European. 

 ONG-urile care protejează drepturile omului și salvează viața migranților în Marea Mediterană - din 2015, ONG-uri din întreaga Uniune au lansat operațiuni 
de căutare și salvare în Mediterana care încearcă să salveze viața refugiaților care se luptă să ajungă pe coastele UE. ONG-urile sunt: Boat Refugee Foundation, 
Jugend Rettet, Lifeline Rescue Boat, Médecins Sans Frontières International, MOAS, Proactiva Open Arms, PROEM-AID, Save the Children, Sea Eye, Sea Watch și 
SOS Mediterranée. Nominalizarea a fost făcută de  Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European (S&D) și de Grupul 
Verzilor/Alianța Liberă Europeană (Verzi/ALE). 

                                                 
7 http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/en/home/the-prize.html 
 

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/search.html?bodyType=OTH&bodyValue=BCPR
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/en/home/the-prize.html
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/en/home/the-prize.html
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/en/home/the-prize.html
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 Seyran Ateș - avocat german de origine turcă, luptă împotriva extremismului politic și religios și împotriva oprimării femeilor. Ea este inițiatoarea 
înființării, la Berlin, a moscheii Ibn Rushd Goethe, unde se roagă împreună bărbați și femei. A primit numeroase amenințări cu moartea și are nevoie de protecție 
continuă. A fost nominalizată de Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (CRE), Hans-Olaf Henkel și alți 40 de deputați europeni, pentru „protejarea 
drepturilor omului și devotamentul său pentru un islam deschis”. 

 Caesar este numele unui fost fotograf militar sirian care a scos, pe ascuns, din Siria, 55.000 de fotografii care arată atrocitățile comise. Autenticitatea 
fotografiilor a fost confirmată de Human Rights Watch. Fotografiile vor juca un rol vital în judecarea celor responsabili de crimele documentate. Nominalizare a 
Grupului Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE). 

 Nasser Zefzafi este unul dintre liderii mişcării de protest sociale ''Hirak'', care a agitat Marocul în 2016-2017, care luptă în continuare pentru combaterea 
corupției, a opresiunii și a abuzului de putere. A fost arestat în mai 2017 și condamnat la 20 de ani de închisoare pentru „conspirație împotriva securității 
statului”. În august 2018, Regele Mohammed al VI-lea al Marocului a grațiat 188 de activiști Hirak, dar Nasser Zefzafi nu s-a numărat printre aceștia. La sfârșitul 
lunii august a.c., el a intrat în greva foamei pentru a denunța condițiile de detenție. Nominalizare a Grupului Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga Verde 
Nordică (GUE/NGL), Kati Piri, Judith Sargentini, Marie-Christine Vergiat și de alți 29 de deputați europeni, pentru lupta împotriva „opresiunii și abuzului de 
putere”. 

 Dewayne Johnson  este un horticultor din SUA, care a câștigat un proces împotriva  Companiei Monsanto. Este prima persoană care a dat în judecată 
Monsanto, cu acuzația că produsele chimice vândute de companie sub numele de „erbicid Roundup” declanșează cancerul. La sfârșitul procesului, Dewayne 
Johnson nu mai avea decât câteva luni de trăit, dar a făcut efortul de a-și descrie durerea și suferința. Nominalizare a Grupului Europa Libertății și Democrației 
Directe (EFDD) ca inspirație „pentru cei cărora le este teamă să meargă în justiție pentru a-și apăra drepturile”. 

 AfriForum este un ONG care are ca obiectiv protejarea drepturilor minorităților în Africa de Sud, cu accent pe drepturile afrikanerilor. Dorește să crească 
gradul de sensibilizare la nivel național și internațional cu privire la atacurile asupra fermelor, crimelor și exproprierii terenurilor agricole fără compensare, care 
pun în pericol drepturile de proprietate și siguranța alimentară. Nominalizare a Grupului Europa Națiunilor și a Libertății (ENF). 

 Mary Wagner  este o activistă pentru viață din Canada, arestată în mai multe rânduri și acuzată  că a „deranjat afacerea” unei clinici pentru avorturi din 
Toronto, unde a încercat să vorbească femeilor care intrau, oferindu-le câte un trandafir. A rămas în închisoare pentru că nu a respectat hotărârea 
judecătorească ce îi impunea să stea la distanță de clinicile de avorturi. A fost nominalizată de Marek Jurek și alți 41 de deputați europeni pentru „efortul său de 
a garanta drepturile celor care nu pot vorbi în propria lor apărare”. 
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Actualizarea Registrului de transparență 

Conferința președinților, din 27 septembrie a.c., a susținut continuarea discuțiilor referitoare la un Registru Interinstituțional de transparență 
Internaționala, în urma unui raport al negociatorilor. Sylvie Guillaume (vicepreședinte al PE) și Danuta Hübner (negociator principal al PE, președinte al Comisiei 
pentru afaceri constituționale) au informat liderii grupurilor despre intenția declarată a Comisiei Europene de a suspenda negocierile privind un Registru de 
transparență8 actualizat. Raportorii au salutat sprijinul grupurilor politice în favoarea continuării negocierilor interinstituționale. Astfel s-a convenit că 
organismele relevante din cadrul PE își vor accelera eforturile de a pune în aplicare măsuri de creștere a transparenței reuniunilor parlamentare cu 
reprezentanții grupurilor de interese, înaintea următoarelor alegeri europene. Negociatorii Parlamentului urmăresc să sporească transparența reprezentării 
intereselor în luarea deciziilor la nivelul UE și să includă Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană, într-un efort comun de a spori 
încrederea publicului în procesul decizional al UE. Pachetul de măsuri suplimentare face parte din negocierile interinstituționale privind Registrul de 
transparență care a fost  deja aprobat de Conferința președinților Parlamentului European (președintele și liderii grupurilor politice). 

Sylvie Guillaume (S & D, FR): (…) „Încă de la început, intenția noastră a fost să încheiem cu succes negocierile privind Registrul de transparență, în contrar 
deciziei Comisiei. La 2 ani de la lansarea propunerii Comisiei pentru un nou acord, suntem dornici să arătăm angajamentul ferm al Parlamentului European față 
de aceste reforme, înainte de sfârșitul acestei legislaturi”.   

Danuta Hübner (PPE, PL): „(…) Pentru ca schimbarea să se producă, trebuie să înceapem acum. De aceea, vom continua să discutăm cu membrii Comisiei 
Europene  și cu reprezentanții Consiliul despre măsurile comune care sporesc transparența în toate cele trei instituții, ca parte a unei înțelegeri tripartite. (…)  
Suntem gata să avansăm pentru a promova o cultură mai profundă a transparenței pentru instituțiile noastre”.   

Rolul Parlamentului European este de a consolida normele existente9 și de a elimina lacunele, astfel încât înregistrarea să devină obligatorie pentru toți 
reprezentanții implicați. Un pachet de transparență suplimentar a fost aprobat în 27 iunie a.c. După reuniunile politice de negociere, în 18 iulie a.c., Colegiul 
comisarilor l-a împuternicit pe negociatorului-șef, prim-vicepreședinte Frans Timmermans, cu mandatul de a suspenda negocierile în cazul în care Parlamentul 
European și Consiliul nu vor reuși să se apropie de abordarea Comisiei Europene cu privire la principiul condiționalității. 

                                                 
8 La 28 septembrie 2016, Comisia Europeană a propus un acord interinstituțional privind un registru de transparență obligatoriu pentru Parlamentul European, Consiliu și Comisie, menit să 
asigure transparența activităților de lobby în cadrul celor trei instituții, elaborat pe baza actualului registru de transparență al Parlamentului și al Comisiei. Registrul de transparență este o bază 
de date în care figurează organizațiile care încearcă să influențeze procesul de legiferare și punerea în aplicare a politicilor de către instituțiile UE. El arată ce interese sunt urmărite, de către 
cine și cu ce buget. În acest fel, registrul permite controlul public, oferind cetățenilor și altor grupuri de interese posibilitatea de a urmări activitățile de lobby. 
9 COM(2016)627 

http://www.europarl.europa.eu/tr-negotiations/en/home/welcome-page.html
http://www.europarl.europa.eu/tr-negotiations/en/home/welcome-page.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96952/SYLVIE_GUILLAUME_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96779/DANUTA+MARIA_HUBNER_home.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/publications/reg/2017/602260/EP-PE_REG(2017)602260_XL.pdf
file:///C:/Users/c.negri/Downloads/Un%20pachet%20de%20transparență%20suplimentar%20a%20fost%20aprobat%20miercuri,%2027%20iunie%202018,%20și%20include%20o%20declarație%20publică%20voluntară%20pentru%20deputații%20în%20Parlamentul%20European%20care%20se%20angajează%20să%20se%20întâlnească%20numai%20cu%20reprezentanții%20interesați%20înregistrați,
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A 10-a reuniune a Parteneriatului parlamentar 

Asia-Europa 

Parlamentul European a găzduit, pentru prima oară, în perioada 27-28 
septembrie a.c., reuniunea Parteneriatului parlamentar Asia-Europa (ASEP).  

Pe ordinea de zi au fost teme de interes general care au vizat impactul 
schimbărilor climatice asupra migrației, economiei și securității.  

Deputații europeni și deputații din statele membre ale UE, reprezentanți din 
alte 18 țări asiatice, precum și omologi din Rusia, Australia, Noua Zeelandă, Norvegia 
și Elveția, au discutat despre provocările cu care se confruntă Asia și Europa în prezent: 
dezvoltarea durabilă și economia circulară, gestionarea zonelor urbane, cooperarea în 
domeniul resurselor de apă, tratarea deșeurilor și reducerea materialelor plastice, 
securitatea alimentară și tehnologiile curate. De asemenea, au fost stabilite 
contribuțiile la Summit-ul ASEM, care va avea loc la Bruxelles - Belgia,  în perioada 18-
19 octombrie a.c. 

Președintele Parlamentului European, dl Antonio Tajani, a deschis sesiunea 
plenară. Printre vorbitori s-au remarcat Yondonperenlei Baatarbileg (Mongolia),  
Shirin Sharmin Cahudhury, președinta Parlamentului din Bangladesh, Ana Maria 
Pastor Julian, președintele Congresului deputaților (Spania), Gloria Arroyo, 
președintele Camerei Reprezentanților (Filipine), Zhang Zhijun, vicepreședintele 
Comisiei pentru afaceri externe (China). 

Reuniunea Parteneriatului parlamentar Asia-Europa (ASEP) face parte din 
parteneriatul general Asia-Europa, care oferă un forum pentru dezbateri 
interparlamentare, schimb de informații, și promovează înțelegerea reciprocă a 
problemelor globale. Ședințele ASEP sunt convocate pe o bază bi-anuală înainte de 
Summit-ul ASEM, alternativ în Asia și în Europa. 
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PREŞEDINŢIA AUSTRIACĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 

 

Reuniunea informală a miniștrilor agriculturii 

În data de 25 septembrie  2018 miniștrii europeni ai agriculturii s-au reunit în Austria, într-un cadru informal, pentru a continua negocierile  cu privire la 
propunerile de reformare a  politicii agricole comune (PAC) post 2020. Pornind de la provocările cu care se confruntă PAC în prezent: schimbările climatice, rolul 
agriculturii în cadrul lanțului de aprovizionare sau preferința consumatorilor pentru produsele locale, miniștrii au  susținut o dezbatere pentru a conveni cu 
privire la un model european de agricultură. Ministrul federal pentru sustenabilitate și turism Elisabeth Köstinger și-a exprimat susținerea pentru modelul bazat 
pe calitate în detrimentul cantității îndemnând  totodată toate statele europene să acționeze în această direcție. 

Comisarul UE Phil Hogan a evidențiat importanța  agriculturii și a comunităților rurale precum și 
nevoia ca în viitor PAC să fie mai flexibilă. Totodată acesta a declarat că PAC este unul dintre cei mai 
importanți beneficiari ai fondurilor UE, aproximativ 40% din bugetul UE fiind alocat acestui domeniu. 
Agricultorii beneficiază atât de plățile directe cât și de fondurile pentru dezvoltarea rurală (al II–lea  Pilon al 
PAC). De asemenea, măsurile pentru îmbunătățirea calității alimentelor, măsurile de protecție împotriva 
schimbărilor climatice, inițiativele de marketing  precum și o serie de proiecte austriece sunt finanțate în 
cadrul dezvoltării rurale. „(…) Politica PAC  aduce  beneficii nu  doar agricultorilor, multe regiuni din Europa nu 
ar fi fost competitive fără aceste investiții. Acest plus de valoare adus societății trebuie readus în centul 
atenției” - a declarat ministrul federal Elisabeth Köstinger.  

În continuare, în cadrul discuțiilor au mai fost abordate subiecte precum: poziția agriculturii în cadrul 
lanțului de aprovizionare și indicarea originii produselor.  „(…) Europenii vor să știe de unde provin alimentele 
iar produsele locale au crescut în preferințele consumatorilor. Reforma PAC, ar trebui să țină cont de această 
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tendință iar  cerința privind indicarea originii produselor trebuie să fie însoțită de cea privind siguranța alimentelor. De asemenea, pe lângă aceste cerințe 
consumatorii acordă o atenție din ce în ce mai mare  nevoii  de a se asigura  prețuri corecte pentru producători .” 

Inițiativa Comisiei Europene privind combaterea practicilor neloiale a adus în prim plan un subiect important. „(…) Vom încerca să ajungem la un acord cu 
privire la această propunere, vom urmări,  în special, să asigurăm prețuri corecte pentru producători astfel încât aceștia să fie competitivi în viitor.” - a declarat 
dna Elisabeth Köstinger. 

 

Reuniunea Consiliului competitivitate 

În perioada 27-28 septembrie 2018 a avut loc la Bruxelles reuniunea 
Consiliului competitivitate. Pe ordinea de zi s-au aflat subiecte precum: 
evaluarea competitivități, valorificarea de către industria europeană a 
inteligenței artificiale și a roboticii  precum și stadiul pachetului Orizont 
Europa – Programul cadrul pentru cercetare și inovare 2021-2027. 

În cadrul discuțiilor privind competitivitatea industriei, Comisia a 
făcut o prezentare prin care a evidențiat importanța convergenței regionale 
pentru creșterea productivității și a competitivități din care se deprind 
următoarele idei: 

- convergența economică și competitivitatea interacționează între 
ele  printr-o relație de cauzalitate ciclică; 

- argumentele sociale și politice au evidențiat distribuția inegală a 
costurilor și beneficiilor creșterii economice precum și inegalitatea integrării 
între  regiuni; 

- deși convergența economică între diferite regiuni ale UE s-a 
intensificat, inegalitățile regionale dintre statele membre par a se fi 
accentuat și mai mult; 

- pentru o creștere durabilă și favorabilă incluziunii în cadrul UE  ar 
trebui depuse eforturi suplimentare pentru a face investițiile mai eficiente și 
mai bina adaptate  nevoilor locale și regionale. 

În urma prezentării miniștrii au avut un schimb de opinii cu privire la 
politicile naționale și măsurile necesare a fi adoptate la nivelul UE și la nivel 
național pentru promovarea convergenței economice. Participanții la 

dezbateri au pus accent pe inovare și pe valorificarea potențialului 
digitalizării de către industrie prin investiții în infrastructura digitală și 
perfecționarea competențelor digitale ale cetățenilor. Miniștrii au evidențiat 
rolul guvernelor în asigurarea coordonării dintre autoritățile regionale și 
locale, precum și responsabilitatea acestora de a exploata avantajele 
competitive ale fiecărei regiuni (specializarea inteligentă). A fost subliniată 
importanța fondurilor de coeziune și nevoia unei sinergii între instrumentele 
de finanțare ale UE inclusiv cu cadru financiar multianual care este în curs de 
examinare. 

În ceea ce privește inteligența artificială dl Hirschbrich, expert în 
domeniul inteligenței artificiale, a  susținut un discurs urmat de o dezbatere 
privind acțiunile necesare pentru consolidarea politicii industriale europene. 
Miniștrii au ajuns la concluzia că este momentul pentru o reindustrializare a 
Europei orientată spre viitor prin: 

 consolidarea capacității de inovare a industriei UE - care este 
fundamentală pentru abilitatea Europei de a atrage și menține locuri de 
muncă de înaltă calitate și productivitate și pentru continuarea transformării 
digitale necesară în toate sectoarele. În acest sens s-a exprimat nevoia 
sporirii investițiilor  în cercetare și dezvoltare precum și în infrastructura 
digitală; 

 captarea potențialului digitalizării și al inteligenței artificiale 
(IA): s-a  exprimat ideea că finalizarea pieței unice digitale, reprezintă o 
condiție esențială pentru digitalizarea industriei UE. Pentru ca UE să poată 
valorifica pe deplin tehnologiile revoluționare (inteligența artificială, tehnica 
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de calcul de înaltă performanță este esențială oferirea accesului la date  
publice) pentru IMM-uri și start-upuri precum și crearea unei rețele de 
centre de inovare digitală. 

Dezbaterea privind cercetarea s-a desfășurat pe baza unei note a 
Președinției  și s-a concentrat pe trei aspecte-cheie: 

 alegerea temeiului  juridic  pentru Programul-cadru Orizont 
Europa: în plus, spre deosebire de deciziile anterioare privind programul 
specific, Comisia a hotărât să propună ca temei juridic al programului 
specific de punere în aplicare a Programului Orizont Europa pe lângă art. 
182 TFUE  și titlul privind  „Industria”, respectiv art. 173 din TFUE. 
Majoritatea delegațiilor care au fost consultate s-au pronunțat în favoarea 
avizului Serviciul juridic al Consiliului (SCJ) potrivit căruia temeiurile propuse 
de Comisie sunt corespunzătore pentru regulamentul privind programul 

cadru (PC) iar pentru programul specific pentru Orizont Europa adecvat este 
doar temeiul juridic  art. 182 alin. (4) TFUE; 

 extinderea participării/partajarea excelenței: delegațiile au 
ajuns la un consens cu privire la două idei: în primul rând, excelența 
constituie elementul central al Programului Orizont Europa. Aceasta este 
criteriul-cheie pentru progresul științific și adesea baza prosperității 
economice și a bunăstării societății. În al doilea rând, excelența nu are gen, 
pașaport sau frontiere. Se poate găsi oriunde, în fiecare stat membru și 
dincolo de frontierele Uniunii Europene; 

 structura pilonului 2 din cadrul Programului Orizont Europa –
miniștrii au convenit că structura acestui pilon poate fi îmbunătățită prin 
concentrarea asupra „Provocărilor globale și a competitivității industriale 
europene” și prin asigurarea faptului că toate nivelurile de maturitate 
tehnologică sunt acoperite de acest pilon. 

 

Adunarea Generală a ONU 

La 27 septembrie a.c., în cadrul Adunării Generale a ONU de la New York, președintele Consiliului European, dl Donald Tusk s-a adresat liderilor mondiali 
în numele Uniunii Europene. 

Anterior reuniunii de la New York, Consiliul a adoptat prioritățile UE în cadrul ONU pentru cea de a 73-a Adunare Generală a ONU în iunie 2018, în care 
UE a pus accentul pe angajamentul de a consolida multilateralismul și de a sprijini ONU, de a promova pacea și de susținere financiară pentru prevenirea 
conflictelor, protecția drepturilor omului, promovarea dezarmării și a neproliferării nucleare, abordarea chestiunilor legate de migranți și refugiați, 
de combaterea terorismului și de mediu. 

În cadrul Consiliul au fost aprobate prioritățile pentru perioada 2019-2021 ale parteneriatului strategic ONU-UE privind operațiile de pace și gestionarea 
crizelor. În acest sens, Consiliul a recunoscut cooperarea de lungă durată ONU-UE în aceste domenii și a reiterat angajamentul ferm. 

În discursul său susținut în fața Adunării Generale a ONU,  dl Tusk a făcut apel la apărarea ordinii internaționale bazate pe norme, declarând că: „(...) 
Uniunea Europeană depune eforturi intense pentru a menține ordinea internațională bazată pe norme, care este, în prezent, supusă unor presiuni foarte mari, în 
ceea ce privește comerțul, securitatea, schimbările climatice sau drepturile omului.” 

Totodată, dl Tusk a atins și tema migrației, reamintind eforturile UE de sprijinire a migranților de pe teritoriul Libiei în cooperare cu ONU și cu Uniunea 
Africană. Cu privire la situația din Siria, președintele Consiliului European a afirmat că memorandumul de înțelegere privind regiunea Idlib trebuie pus în aplicare 
pe deplin pentru a se evita o catastrofă umanitară. În plus, a reiterat faptul că Uniunea Europeană susține acordul nuclear cu Iranul apreciând că: „(…) Acordul 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12067-2018-REV-1/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12067-2018-REV-1/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10056-2018-INIT/en/pdf
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/09/18/multilateralism-the-council-endorses-the-un-eu-strategic-partnership-on-peace-operations-and-crisis-management-priorities-for-2019-2021/
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/09/18/multilateralism-the-council-endorses-the-un-eu-strategic-partnership-on-peace-operations-and-crisis-management-priorities-for-2019-2021/
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/09/27/address-by-president-donald-tusk-to-the-73rd-united-nations-general-assembly/pdf
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este benefic pentru securitatea europeană, regională și mondială. De aceea, Uniunea Europeană se angajează să mențină acordul atâta timp cât Iranul își 
menține pe deplin angajamentul față de acesta.” 

La finalul discursului, președintele Tusk a evidențiat angajamentul Uniunii Europene față de punerea în aplicare a Acordului de la Paris și a făcut apel la 
toți liderii să protejeze Antarctica: „(...) Permiteți-mi să afirm clar și răspicat: cei care își pot imagina planeta noastră fără balene, pinguini și alte specii vor trebui, 
de asemenea, să își imagineze planeta fără oameni.” 

În marja reuniunii Adunării Generale a ONU, președintele Consiliului European a avut întâlniri bilaterale cu lideri din Europa, Africa și America de Sud, 
printre care cu președintele Egiptului, dl Abdel Fattah al-Sisi, cu președintele Ucrainei, dl Petro Poroșenko, cu președintele Kosovo, dl Hashim Thaçi, cu 
președintele Republicii Peru, dl Martín Vizcarra și cu președintele Republicii Chile, dl Sebastián Piñera. 
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Pregătirea Președinției române la  

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE  

 

Consolidarea dialogului și cooperării în domeniul afacerilor europene cu partenerii 

europeni 

În data de 25 septembrie a.c., dl Victor Negrescu, ministrul delegat 
pentru afaceri europene, a efectuat o vizită la Viena, unde a avut o 
întrevedere cu dl Alexander Schallenberg, din cadrul Cancelariei Federale, 
coordonator al Președinției austriece a Consiliul Uniunii Europene, în 
vederea unui schimb de opinii și de bune practici asupra exercitării 
președinției rotative la Consiliul Uniunii Europene. Partea austriacă a 
prezentat stadiul și evoluțiile principalelor dosare cu impact politic aflate pe 
agenda instituțiilor europene. 

În contextul deținerii de către România a președinției Strategiei 
Uniunii Europene privind Regiunea Dunării, începând cu data de 1 noiembrie 

2018 și a  deținerii secretariatului acesteia au fost abordate și oportunitățile 
de promovare comună a Strategiei. 

Dl Victor Negrescu a declarat: „(…) mă bucur că România și Austria, 
în calitate de co-inițiatoare a Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea 
Dunării, continuă să se angajeze pe deplin în implementarea sa efectivă. 
Suntem pe deplin conștienți de potențialul macroregiunilor de a inspira 
convergența economică, socială și teritorială între statele participante și ne 
dorim ca această formă de colaborare regională să cunoască o dezvoltare 
continuă în perioada următoare“(…). 

 

 

 

 

http://afacerieuropene.mae.ro/local-news/3106


 

27 

Consultări cetățenești 

În data de 9 mai 2018 Ministerul afacerilor externe și Institutul 
European din România au lansat o serie de „Consultări cetățenești pentru 
viitorul Uniunii Europene“, pentru a dezbate liniile prioritare viitoare ale 
proiectului european, iar concluziile acestora vor fi prezentate la 
București în data de 8 octombrie 2018.  

În acest context, în data de 27 septembrie 2018, la Bârlad dl 
Negrescu a organizat consultarea cetățenească privind viitorul Uniunii 
Europene cu tema: „Coeziunea, o valoare comună europeană”, motto-ul sub 
care se va desfăşura Președinția României la Consiliul Uniunii Europene, în 
anul 2019. 

La eveniment au fost prezenți reprezentanţi ai autorităţilor publice 
locale şi centrale, jurnaliști, reprezentanți ai mediului asociativ și academic, 
precum și cetățeni ai județului Vaslui. 

Dl Negrescu este de părere că: „(…) promovarea convergenței 
economice, sociale şi teritoriale este esențială pentru dezvoltarea 
armonioasă, echilibrată şi durabilă a proiectului comunitar, prin reducerea 
disparităților structurale între diversele regiuni şi promovarea de oportunități 
egale reale pentru toți cetățenii”(…). 

Tot în data de 27 septembrie a.c., la Bacău a fost organizată și 
consultarea cetățenească cu tema: „Europa Copiilor”, prima de acest fel din 
UE și unică în România, unde au fost ascultate vocile a peste 300 de copii din 
județ, cu vârste cuprinse între 10 și 18 ani, care fac parte inclusiv din grupuri 
vulnerabile care se confruntă cu sărăcia sau discriminarea. Copiii și-au 
exprimat opiniile și ideile cu privire la drepturile copilului şi participarea 
acestora, educație, sănătate, precum și utilizarea mediilor online. În acest 
sens Lorena Condei, elevă în clasa a IX-a la Colegiul Național Pedagogic 
„Ștefan cel Mare“ din Bacău a spus că: „(…) fiecare copil se naște cu o zestre 
psihică ce se remarcă prin felul în care își manifestă plăcerile și neplăcerile, 
arătând deschis ceea ce simte. Pentru a ne pune în valoare calitățile și 
pentru a ne oferi un viitor cât mai strălucit atât nouă, cât și generațiilor 
următoare, în societatea noastră adulții trebuie să ne recunoască dreptul la 
libera exprimare”. 

La începutul lunii august, ministrului delegat pentru afaceri 
europene alături de UNICEF și organizația Eurochild au făcut apel la copiii și 
tinerii din România să își exprime opiniile în sondajul online „Europa 
Copiilor“.  

 

 

 

 

 

 

http://www.romania2019.eu/2018/09/27/negrescu-promovarea-convergentei-economice-sociale-si-teritoriale-este-esentiala-pentru-dezvoltarea-armonioasa-echilibrata-si-durabila-a-proiectului-comunitar/
http://www.romania2019.eu/2018/09/27/copiii-au-luat-cuvantul-intr-o-consultare-cetateneasca-unica-despre-viitorul-uniunii-europene-europekidswant/
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SUBIECTE DE ACTUALITATE  

                                

                                ÎN PRESA EUROPEANĂ 

 
săptămâna 24 - 30 septembrie 2018 

 
 
 
 
 

 
 

 

 Premierul Republicii Moldova la New York: „UE rămâne singura noastră opţiune, singurul nostru plan” 
Premierul Republicii Moldova l-a asigurat pe comisarul european pentru politica de extindere și vecinătate, Johannes Hah, în marja Adunării Generale a ONU 
la New York, că lansarea de către Partidul Democrat (PD) a platformei ”Pentru Moldova” în perspectiva alegerilor parlamentare, preconizate pentru 24 
februarie 2019, nu înseamnă renunţarea de către Chişinău la integrarea europeană. Pavel Filip: ”Ca să fie clar, Uniunea Europeană rămâne singura noastră 
opţiune, singurul nostru plan. Nu e uşor, avem urcuşuri şi coborâşuri, dar relaţia noastră cu UE este una de durată, una la care nu renunţăm. Locul nostru este 
în Europa”. (RO) 

 

 Cu trei zile înaintea referendumului privind schimbarea numelui Macedoniei, președintele acestei țări cere cetățenilor să boicoteze scrutinul 
În cadrul discurului susținut de la pupitrul Adunării Generale a ONU, președintele macedonean le-a solicitat concetățenilor săi  să nu voteze la referendumului 
din 30 septembrie a.c., o condiție esențială pentru aderarea statului la UE și NATO. Gjorge Ivanov: ” (…) un DA la acest referendum ar transforma această ţară 
mică din Balcani într-un stat semi-suveran, având un drept de autodeterminare erodat (…) Dimpotrivă, în cazul în care referendumul eşuează, vor fi create alte 
posibilităţi de discuţie (…) Pentru a ajunge la un acord durabil şi realist, trebuie să discutăm, nu să impunem cu forţa, avem nevoie de respect reciproc şi nu de 
dispreţ”. (RO) 

 

 

https://www.caleaeuropeana.ro/premierul-republicii-moldova-pavel-filip-intalnire-la-new-york-cu-johannes-hahn-comisar-pentru-extindere-ue-ramane-singura-noastra-optiune-singurul-nostru-plan/
https://www.caleaeuropeana.ro/cu-doar-trei-zile-inaintea-referendumului-privind-schimbarea-numelui-macedoniei-presedintele-gjorge-ivanov-cere-cetatenilor-de-la-tribuna-onu-sa-boicoteze-scrutinul/
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 În 2017, la granițele UE au fost confiscate 31 de milioane de bunuri contrafăcute  
Un raport al Comisiei Europene arată că în anul 2017 autorităţile vamale au confiscat peste 31 milioane de bunuri contrafăcute în valoare de 580 milioane 
euro la graniţele externe ale UE. În proporție de 43% marfa confiscată este compusă din produse de folosinţă zilnică, pe care contrafacerea le face potenţial 
periculoase, precum produse de îngrijire a sănătăţii, medicamente, jucării şi aparate electrice. Categoria cea mai importantă de produse contrafăcute au fost 
produsele alimentare, care au reprezentat 24% din totalul articolelor confiscate, urmate de jucării (11%), ţigări (9%) şi articole de îmbrăcăminte (7%). (RO) 

 

 Orașele Helsinki și Lyon, capitale europene ale turismului inteligent în 2019 
Orașele Helsinki și Lyon au fost selectate drept câștigătoarele primei ediții a concursului “Capitala europeană al turismului inteligent”. Ceremonia oficială de 
premiere va avea loc la Conferința Zilei europeane a turismului organizată de Comisia Europeană, pe 7 noiembrie 2018 la Bruxelles. “Capitala europeană a 
turismului inteligent” este o inițiativă a UE bazată pe o propunere a Parlamentului European și se concentrează pe consolidarea dezvoltării inovatoare 
generate de turism în orașele UE și în împrejurimile acestora. (RO) 
 

 Comisarul european pentru vecinătate, dl Johannes Hahn, este împotriva acordării unui sprijin financiar Turciei din partea statelor membre UE 
Comisarul european pentru vecinătate a declarat că statele membre ale UE nu ar trebui să îi ofere sprijin financiar Turciei în condițiile în care aceasta trece 
prin serioase probleme economice: “Situaţia nu poate fi rezolvată prin acordarea de pachete de ajutor sau de credite Ankarei de către UE sau de către statele 
membre la nivel individual (…) Problemele economice fundamentale cu care se confruntă Turcia au fost create intern.” (RO) 

 

 Guvernul Italiei adoptă măsuri drastice privind securitatea și combaterea migrației 
Măsurile promise de extrema dreaptă în vederea consolidării securității și limitării imigrației clandestine prevăd ca permisele de ședere din motive umanitare 
să fie excepționale, dar și suspendarea cererii de azil și expulzarea în cazul în care solicitantul se dovedește ”periculos” sau a făcut obiectul unei condamnări în 
primă instanță. De asemenea, durata de reținere administrativă va crește, de la 90 de zile la 180 de zile, cu scopul de a facilita expulzările. Ministrul de Interne, 
Matteo Salvini : ”Este un pas înainte pentru a face Italia mai sigură. Pentru a lupta cu mai multă forţă mafioţii şi trecătorii, pentru a reduce costurile unei 
imigraţii exagerate, pentru a expulza mai rapid delincvenţi şi falşi solicitanţi de azil, pentru a revoca cetăţenia teroriştilor, pentru a da mai multe puteri forţelor 
de ordine”. (RO) 

 

 Comisarul european pentru Justiție, Vera Jourova, face apel la mass-media pentru a contribui la stoparea ascensiunii naționalismului ”periculos” 
Abuzul rasial, discriminarea și ”varianta rea a naționalismului” care promovează excluziunea și ura sunt în creștere, iar presa ar trebui să fie reglementată 
pentru a contribui la reducerea problemei, a avertizat comisarul european pentru justiție. O versiune ”periculoasă” a naționalismului poate fi observată nu 
doar în ”ascensiunea în creștere a partidelor extremiste”, dar poate fi văzută și la partidele maninstream care ”acceptă o parte din această retorică a 
dezbinării”, a atras atenția înaltul funcționar european. (RO) 

 

 Președintele Băncii Centrale Europene (BCE) avertizează că măsurile protecționiste anunțate de SUA și China ar putea avea un impact semnificativ asupra 
Zonei Euro 
Mario Draghi, președintele BCE: ”Deocamdată nu ştim la ce nivel vor ajunge toate aceste măsuri dar ştim că vor avea un impact semnificativ şi trebuie să 

https://www.caleaeuropeana.ro/31-de-milioane-de-bunuri-contrafacute-au-fost-confiscate-in-2017-la-granitele-ue/
https://www.caleaeuropeana.ro/orasele-helsinki-si-lyon-capitale-europene-ale-turismului-inteligent-in-2019/
https://www.caleaeuropeana.ro/comisarul-european-pentru-vecinatate-impotriva-acordarii-unui-sprijin-financiar-turciei-din-partea-statelor-membre-ue/
https://www.caleaeuropeana.ro/guvernul-italiei-adopta-masuri-drastice-privind-securitatea-si-combaterea-imigratiei-printre-prevederi-se-numara-si-expulzarea-solicitantului-de-azil-in-cazul-in-care-se-dovedeste-periculos/
https://www.caleaeuropeana.ro/comisarul-european-pentru-justitie-vera-jourova-face-apel-la-mass-media-pentru-a-contribui-la-stoparea-ascensiunii-nationalismului-periculos/
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facem tot ce depinde de noi ca să fim pregătiţi”. Anul acesta, SUA și China au introdus reciproc tarife vamale pentru importuri în valoare de 50 de miliarde de 
dolari, Beijingul acuzând Washingtonul că a declanșat cel mai mare război comercial de până acum. (RO) 

 

 Recep Tayyip Erdogan afectuează o vizită în Germania  
Președintele turc a declarat că vizita sa în Germania ar putea duce la înlăturarea definitivă a tensiunilor dintre cele două state. Printre prioritățile sale se 
numără îmbunătățirea relațiilor dintre guvernele turc și german, cooperarea economică, intenția Turciei de a deveni membru al Uniunii Europene și lupta 
împotriva terorismului.  Recep Tayyip Erdogan: ”Principala prioritate a vizitei mele în Germania va fi depăşirea perioadei pe care am experimentat-o în ultimii 
ani în relaţiile noastre politice. (RO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.caleaeuropeana.ro/presedintele-bancii-centrale-europene-mario-draghi-avertizeaza-masurile-protectioniste-anuntate-de-sua-si-china-ar-putea-avea-un-impact-semnificativ-asupra-zonei-euro/
https://www.caleaeuropeana.ro/recep-tayyip-erdogan-merge-joi-in-germania-imbunatatirea-relatiilor-dintre-berlin-si-ankara-si-cooperarea-economica-printre-prioritatile-vizitei-presedintelui-turc/
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