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COMISIA EUROPEANĂ 

 

Sănătate și siguranță alimentară 

Ziua europeană a sensibilizării cetățenilor cu privire la 

utilizarea antibioticelor  

În contextul celei de a 11-a ediție a Zilei europene a sensibilizării 
cetățenilor cu privire la utilizarea antibioticelor (15 noiembrie 2018) au fost 
prezentate rezultatele unui studiu Eurobarometru1 privind informațiile pe 
care le deține publicul referitoare la antibiotice și tendințele generale 
privind utilizarea lor. 

Studiul arată că s-a înregistrat o evoluție pozitivă privind utilizarea 
antibioticelor: 32% din persoane au spus că au luat antibiotice în ultimele 12 
luni, în comparație cu 40% în sondajul din 2009. Cu toate acestea, multe 
dintre aceste antibiotice au fost luate în mod inutil: 20% din antibiotice au 
fost luate pentru gripă sau răceală și 7% din persoane le-au luat fără rețetă 
medicală. Un procent de 66% din respondenți știu că antibioticele nu sunt 
de ajutor împotriva răcelilor, iar 43% din respondenți știu că antibioticele nu 

                                                 
1 Eurobarometru special 478 privind RAM 
 

sunt eficiente împotriva virusurilor. Peste două treimi dintre respondenți ar 
dori să dețină mai multe informații despre antibiotice. 

Această inițiativă europeană în domeniul sănătății este coordonată 
de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC), în parteneriat 
cu Comisia Europeană, și își propune să ofere o platformă pentru campaniile 
naționale de combatere a rezistenței la antimicrobiene (RAM) și să le 
sprijine, în special în ceea ce privește utilizarea prudentă a antibioticelor. 

RAM se produce în mod natural, dar fenomenul este puternic 
amplificat de utilizarea excesivă și inadecvată a medicamentelor 
antimicrobiene, precum și de practicile deficitare de control al infecțiilor și 
de igienă la oameni și la animale.  

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2190
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Agricultură și dezvoltare rurală  

Va fi alocată suma de 191 milioane EUR pentru promovarea 

produselor agroalimentare pe piața internă și în afara Uniunii 

Europene 

Programul de lucru pentru anul 20192 de promovare a produselor 
agroalimentare din UE se concentrează asupra campaniilor care vizează 
țările din afara UE cu cel mai mare potențial de creștere, precum Canada, 
Japonia, Mexic și Coreea. În interiorul UE accentul se pune pe campaniile 
care promovează diferitele sisteme și etichete de calitate ale UE, inclusiv 
denumirile de origine protejate (DOP), indicațiile geografice protejate (IGP) 
și specialitățile tradiționale garantate (STG), precum și produsele ecologice. 
În plus, o parte din finanțare este orientată către anumite sectoare 
specifice, cum ar fi producția sustenabilă de orez și sectorul fructelor și 
legumelor. Acesta din urmă a fost ales în mod specific pentru a promova o 
alimentație sănătoasă în rândul consumatorilor din UE. 

Cererile de propuneri de campanii specifice vor fi publicate în 
ianuarie 2019. Acestea vor fi deschise unei game largi de asociații, cum ar fi 
organizațiile profesionale, organizațiile de producători și grupurile 
agroalimentare responsabile pentru activitățile de promovare. 

                                                 
2 Programul anual de lucru pentru 2019 de promovare a produselor agroalimentare din UE 

Brexit 

Un regim de călătorii fără viză în Uniunea Europeană pentru 

resortisanții Regatului Unit, cu condiția ca și acesta să 

acorde același regim tuturor cetățenilor din Uniune 

Comisia Europeană a propus, în data de 13 noiembrie 2018, 
acordarea3 unui regim de călătorii fără viză în UE pentru cetățenii Regatului 
Unit4, după retragerea acestuia din Uniunea Europeană5. 

Propunerea este integral condiționată de acordarea, în 
contrapondere, de către Regatul Unit, a unui regim de călătorii fără viză 
nediscriminatoriu pentru toate statele membre ale UE, în conformitate cu 
principiul reciprocității vizelor. Guvernul Regatului Unit și-a declarat intenția 
de a nu impune cetățenilor statelor membre ale UE27 obligația de a deține 
viză pentru șederile de scurtă durată în scopuri turistice și de afaceri.  

UE are o politică comună în domeniul vizelor pentru șederile de 
scurtă durată în spațiul Schengen, care include o listă comună a țărilor ai 
căror resortisanți trebuie să dețină viză la trecerea frontierelor externe și o 
listă comună a țărilor ai căror resortisanți sunt exonerați de această 

                                                 
3 Propunerea de regulament de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 al 
Consiliului în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune  

4 La 29 martie 2017, Regatul Unit a notificat Consiliului European intenția sa de a se retrage 
din Uniunea Europeană în temeiul articolului 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană. 
Prin urmare, cu excepția cazului în care se stabilește o altă dată printr-un acord de 
retragere ratificat, întreaga legislație primară și secundară a Uniunii va înceta să se aplice 
Regatului Unit începând cu data de 30 martie 2019, ora 00:00 (CET). Regatul Unit va deveni 
în acel moment o „țară terță”. 

5 Acest lucru ar însemna că cetățenii Regatului Unit nu ar avea nevoie de viză atunci când 
călătoresc în spațiul Schengen pentru șederi de scurtă durată de până la 90 de zile. În cazul 
în care Regatul Unit iese din UE fără să se ajungă la un acord, acest regim s-ar aplica de la 
30 martie 2019. Dacă se ajunge însă la o înțelegere, acest regim s-ar aplica de la încheierea 
perioadei de tranziție, astfel cum se prevede în Acordul de retragere.  

 

https://ec.europa.eu/info/promotion-eu-farm-products_ro
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20181113_com-2018-745-proposal_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20181113_com-2018-745-proposal_en.pdf
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obligație. Aceste liste sunt prevăzute în Regulamentul nr. 539/2001, cu 
modificările ulterioare. 

În cazul resortisanților Regatului Unit, odată ce legislația UE nu se va 
mai aplica Regatului Unit, călătoriile fără viză vor fi posibile în cele 22 de țări 
ale UE care sunt membre ale spațiului Schengen și în cele 4 state asociate 
spațiului Schengen (Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția). Regimul de 
călătorii fără viză se va aplica, de asemenea, României, Bulgariei, Croației și 
Ciprului, care nu sunt încă membre cu drepturi depline ale spațiului 
Schengen. 

Propunerea se referă la resortisanții Regatului Unit care sunt 
cetățeni britanici. În temeiul legislației Regatului Unit, există șase categorii 
de resortisanți britanici, cetățenii britanici fiind una dintre acestea. Celelalte 
cinci categorii, și anume resortisanții britanici (de peste mări), cetățenii 
teritoriilor britanice de peste mări (CTBM), cetățenii britanici de peste mări 
(CBM), persoanele britanice protejate (PBP) și supușii britanici (SB), nu sunt 
cetățeni ai UE, însă beneficiază deja de regimul de călătorii fără viză în 
spațiul Schengen și vor beneficia în continuare de acesta. Resortisanții 
britanici cu reședința în Gibraltar vor putea să intre în continuare fără viză în 
spațiul Schengen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:02001R0539-20170611


 

6 

 

PARLAMENTUL EUROPEAN 

 

 

În săptămâna  12 – 18  noiembrie a.c.,  deputații europeni și-au desfășurat activitatea în cadrul ședinței plenare a Parlamentului  European, la Strasbourg – 

Franța.  

Dezbaterea despre Viitorul Europei 

Angela MERKEL, cancelarul federal german, este cel de-al 12-lea lider al UE care a dezbătut 
„Viitorul Europei” cu deputații europeni și cu Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene, 
în data de 13 noiembrie a.c. Naționalismul și egoismul nu trebuie să mai aibă niciodată o șansă în 
Europa a precizat oficialul german. „(…) Toleranța este spiritul Europei și o valoare fundamentală 
esențială a ideii europene. Însă această stare de spirit a fost destul de tensionată în ultimii ani, prin 
numeroase și diferite provocări, cum ar fi datoria publică, terorismul, războaiele care se desfășoară 
aproape de continentul nostru, migrația, digitalizarea sau schimbările climatice”. Dna Merkel 
consideră că „toate acestea pot fi rezolvate cu succes numai dacă Europa acționează unită și dacă 
tratăm interesele și nevoile altora ca pe ale noastre”. Solidaritatea se bazează pe toleranță și aceasta 
este forța Europei; face parte din ADN-ul comun european și înseamnă depășirea egoismului 
național: „(…)Dacă slăbești statul de drept într-o singură țară sau ataci libertatea presei într-o țară, o 
faci în întreaga UE.”  

Angela Merkel a atins și subiectul creării noilor datorii fiind de părere că „dacă încercați să rezolvați problemele prin crearea de noi datorii, ignorați 
angajamentele asumate și puneți la îndoială temelia pentru forța și stabilitatea zonei euro.” Cancelarul german consideră că pentru a fi ascultată „într-o lume 
globalizată, Europa trebuie să-și prindă destinul mai ferm în propriile mâini, pentru că vremurile în care ne-am putea baza fără rezerve pe alții s-au încheiat." 
Stabilirea unei adevărate armate europene, ca o completare a NATO „ar arăta lumii că nu va mai exista vreodată război între țările europene.”  

De asemenea, a subliniat că succesul economic, cercetarea și inovarea sunt vitale pentru Europa, dar trebuie să ne bazăm pe Frontex și pe un sistem 
european comun de azil: „Europa este cea mai bună șansă pentru pace, prosperitate și un viitor bun. Nu trebuie să scăpăm această șansă; ne datorăm asta nouă 
înșine, generațiilor trecute și viitoare. Naționalismul și egoismul nu mai trebuie să aibă niciodată șansa de a înflori din nou în Europa. Toleranța și solidaritatea 
sunt viitorul nostru. Și pentru acest viitor merită să lupți” – a conchis oficialul german.  

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-the-future-of-europe-opening-statement-by-angela-merkel-german-federal-chancellor-_I162933-V_rv
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628288/EPRS_BRI(2018)628288_EN.pdf
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Mecanism pentru protejarea democraţiei în UE 

UE are nevoie de un mecanism cuprinzător, permanent şi obiectiv pentru 
protejarea democrației, a statului de drept și a drepturilor fundamentale, 
consideră Parlamentul European. 

În acest context, în data de 14 noiembrie a.c., prin intermediul unei rezoluții6 
non-legislative, deputaţii europeni și-au exprimat regretul că nu există încă o 
propunere legislativă pentru crearea unui asemenea mecanism, aşa cum 
Parlamentul a solicitat în octombrie 20167. 

Deputații europeni sunt de părere că Parlamentul European a luat decizia fără 
precedent de a solicita Consiliului să declanșeze în cazul Ungariei procedura 
prevăzută de articolul 7 al Tratatului UE şi să determine dacă există un risc clar de 
încălcare gravă de către Ungaria a valorilor pe care se întemeiază Uniunea, în timp 
ce  Comisia a luat iniţiativa în cazul Poloniei şi a cerut, de asemenea, demararea 
procedurii prevăzută de articolul 7. 

Plenul PE a solicitat Consiliului să îşi asume rolul instituțional în cadrul acestor 
proceduri în curs de desfășurare și să ofere Parlamentului European informaţii 
imediate şi complete.  

În textul rezoluției  se arată îngrijorarea tot mai mare în legătură cu democraţia 
şi statul de drept în state membre cum ar fi Malta, Slovacia, România, precum şi 
numărul mare de proceduri de tip infringement împotriva câtorva state membre, 
în domenii precum justiţie, drepturi fundamentale şi cetăţenie.   

                                                 
6 Rezoluţia Parlamentului European din 14 noiembrie 2018 referitoare la necesitatea unui mecanism cuprinzător la nivelul UE pentru protejarea democrației, a statului de drept și a 
drepturilor fundamentale - 2018/2886(RSP) 
7 Rezoluţia Parlamentului European din 25 octombrie 2016 conținând recomandări adresate Comisiei referitoare la crearea unui mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și 
drepturile fundamentale   2015/2254(INL) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0409+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0340+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0340+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5367_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0456+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
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Adoptarea prezentei rezoluții finalizează dezbaterea 
din 23 octombrie a.c., cu prim vice-preşedintele Comisiei 
Europene Frans Timmermans şi reprezentanții 
Președinției austriece a Consiliului UE. Parlamentul atrage 
atenția că provocările la adresa statului de drept şi a 
democraţiei în UE constituie un risc pentru libertate, 
securitate şi justiţie, precum şi pentru legitimitatea 
acțiunii externe a UE, în mod special în relația cu politicile 
sale privind vecinătatea şi extinderea. Deputaţii apreciază 
că actualul cadru privind statul de drept, creat de Comisie 
în 2014, care a fost utilizat doar în cazul Poloniei, s-a 
dovedit ineficient în prevenirea sau remedierea 
amenințărilor.  

Mecanismul propus prevede o evaluare anuală, 
fundamentată pe dovezi, a modului în care statele 
membre respectă valorile prevăzute de articolul 2 din 
Tratatul UE, și include recomandări specifice pentru 
fiecare ţară - cum se întâmplă în cazul politicilor 
economice – care este urmată de o dezbatere inter-
parlamentară. 

Noul instrument ar putea fi conexat cu propunerea 
legislativă a Comisiei pentru protejarea a bugetului UE în 
cazul deficiențelor în privința statului de drept. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=AGENDA&reference=20181023&secondRef=SIT&language=ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012M002
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012M002
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-protection-of-eu-budget-in-case-of-rule-of-law-deficiencies
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-protection-of-eu-budget-in-case-of-rule-of-law-deficiencies
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Convorbiri telefonice în UE cu prețuri reduse și sistem obligatoriu de alerte pe telefonul mobil 

în situații de urgență  

 Deputații europeni au adoptat, în data de 14 noiembrie a.c., pachetul de telecomunicații care limitează costurile apelurilor intra-UE, face posibile rețele 5G, 
până în 2020, și creează un sistem de alertă pentru situații de urgență. 

Parlamentul European a confirmat acordul provizoriu încheiat cu Consiliul, în luna iunie a.c., referitor la instituirea Codul european al comunicațiilor 
electronice8 (EECC) şi la Organismul autorităţilor europene de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice9.  

Noile norme vor oferi cetățenilor conectivitate de mare viteză și vor face ca apelurile să fie sigure și accesibile în cadrul UE, asigurând, în același timp, 
predictibilitatea necesară operatorilor de telecomunicații de a stimula investițiile în internetul de mare viteză. 

Politica ”Roam Like at Home”10 a pus capăt taxelor de roaming în 2017. Noua legislație limitează apelurile către o altă țară UE la 19 cenți/minut și la 6 cenți 
pentru mesaje text (SMS), începând cu 15 mai 2019, făcând accesibil contactul cu cei dragi în alte state membre UE pentru toată lumea. De asemenea, 
protejează mai bine utilizatorii de smartphone-uri, inclusiv utilizatorii de servicii web (Skype, WhatsApp etc.) și întărește cerințele de securitate, inclusiv criptarea. 
Acesta introduce dreptul de a păstra un număr de telefon pentru o perioadă de până la 1 lună de la încetarea unui contract și dreptul la rambursarea creditului 
preplătit, neutilizat după rezilierea contractului, precum și compensarea în cazul întârzierii sau abuzului de comutare. 

Statele membre vor trebui să faciliteze lansarea rețelei 5G, prin punerea la dispoziție a spectrului adecvat până în anul 2020, pentru a atinge obiectivul 
„Traseul UE 5G”, de a avea o rețea de 5G în cel puțin un oraș mare din fiecare țară a UE.  Pentru atinge nivelul necesar de investiții în infrastructură și în rețelele 
5G, cu scopul a asigura necesitățile de conectivitate, noua legislație oferă o predictibilitate sporită pentru investiții și promovează împărțirea riscurilor și a 
costurilor între operatorii de telecomunicații. 

                                                 
8 Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 14 noiembrie 2018 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a Codului european al 
comunicațiilor electronice (reformare)  - COM(2016)0590 – 2016/0288(COD) 
9 Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 14 noiembrie 2018 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Organismului 
Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice - COM(2016)0591 – 2016/0286(COD) 
10 Începând cu data de 15 iunie 2017, ești tarifat pentru serviciul de roaming în UE/SEE ca și cum ar fi un consum efectuat în România, în afara propriei rețele, în măsura în care acesta nu 
depășește limitele unei utilizări rezonabile. Spațiul Economic European (SEE) cuprinde statele membre ale Uniunii Europene (UE), la care se adaugă Norvegia, Islanda și Liechtenstein. Aceste 
reglementări ți se aplică automat dacă ai un plan tarifar cu roaming, cu excepția situației în care ai ales în mod expres un plan tarifar alternativ pentru serviciul de roaming în UE/SEE, altul 
decât cel reglementat. Chiar dacă ai făcut o astfel de alegere ai dreptul să te întorci la tarifele reglementate pentru furnizarea serviciului de roaming în UE/SEE, fără costuri suplimentare. Dacă 
ai deja un plan tarifar cu roaming, furnizorul tău nu îți poate condiționa aplicarea Roam like at home de acceptarea trecerii la un alt plan tarifar sau a reînnoirii abonamentului în vigoare. 
Roam like at home se aplică numai pentru călătorii ocazionale în afara țării de unde a fost achiziționat serviciul de comunicații și în limitele unei utilizări rezonabile a serviciului. După 
depășirea limitelor utilizării rezonabile furnizorul are posibilitatea să îți perceapă, în plus față de tarifele naționale, anumite suprataxe pentru prestarea ulterioară a serviciul de roaming în 
UE/SEE. Valoarea suprataxelor este plafonată. În plus, nici suma dintre tarifele naționale și suprataxe nu poate depăși un anumit plafon. 

 

https://www.mkm.ee/sites/default/files/8.a_b_aob_5g_roadmap_final.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0453+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0454+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
http://www.ancom.org.ro/roam-like-at-home-uesee_3767#ans-909
http://www.ancom.org.ro/roam-like-at-home-uesee_3767#ans-908
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Totodată, dacă există o urgență sau un dezastru major, cetățenii trebuie avertizați prin SMS sau pe aplicațiile mobile. Statele membre vor avea la dispoziție 42 
de luni pentru a pune în funcțiune sistemul după intrarea în vigoare a directivei.  

Raportorul  Pilar del Castillo Vera (EPP, ES): „(…) Codul oferă operatorilor un mediu de investiții previzibil, crucial pentru dezvoltarea comunicațiilor 5G". La 
rândul său, Dita Charanzová (ALDE, CZ) a adăugat: „(…) Apelurile telefonice mai ieftine reprezintă o victorie pentru toți cetățenii UE, iar Codul oferă o protecție 
sporită pentru toți consumatorii din UE". Evžen Tošenovský (ECR, CZ) a adăugat însă că: „(…) Noile reguli care reglementează Organismului autorităților europene 
de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice vor permite asumarea recentelor responsabilități, cu care a fost încredințat de noile norme în domeniul 
telecomunicațiilor". 

Noile tarife vor intra în vigoare la 15 mai 2019. 

 

Alegerile Europene 2019: Ce face Europa pentru mine? 

 Un website nou şi inovator, care demonstrează impactul pozitiv al UE asupra fiecărui cetățean, a fost 
lansat în data de 14 noiembrie a.c. de președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, care consideră 
că: „(…) Europenii întreabă ce a făcut UE pentru ei și acest nou website al Parlamentului European oferă 
răspunsuri clare, fără elemente de limbaj specializat; este un instrument valoros pentru a aduce Europa mai 
aproape de cetățenii săi”.  

Cel mai recent sondaj Eurobarometru a constatat că 68% dintre respondenți au fost de acord că țara lor 
a beneficiat de statutul de membru UE, însă au enumerat foarte puține beneficii concrete ale aderării la UE 
pentru cetățenii obișnuiți din întreaga UE. 

Înaintea alegerilor europene din luna mai a anului viitor, acest nou site îşi propune să ilustreze în ce 
măsură UE produce o schimbare în viaţa oamenilor. „Ce face Europa pentru mine?” este un site interactiv, multilingv, realizat de Serviciul de Cercetare al 
Parlamentului European (EPRS) şi traduceri din cadrul instituţiei europene, care prezintă sute de fişe ușor de citit, cu  exemple de schimbări pozitive în viaţa 
oamenilor, realizate cu contribuţia UE. Utilizatorii pot găsi cu ușurință informații specifice despre ceea ce face Europa pentru regiunea lor, profesia lor sau 
modalitatea lor preferată de a-şi petrece timpul. Aproximativ 1.800 de fişe11  sunt disponibile pentru citire, distribuire sau reutilizare ca pagini on-line sau ca 
fișiere PDF. Acestea sunt organizate în mai multe categorii:  

 Prima secțiune, „În regiunea mea”, permite utilizatorilor să selecteze locurile în care aceștia și familiile lor trăiesc sau lucrează. Cum este prezentă Europa 
în orașele, municipiile și regiunile noastre? Această secțiune a site-ului acoperă peste 1.400 de localități din fiecare parte a Uniunii Europene. Printre fişele din 
România, se numără: Castelul Corvinilor de la Hunedoara, Aeroportul din Iaşi, Metroul din Bucureşti, precum şi multe alte exemple din toate judeţele României.  

                                                 
11 Fişele oferă o imagine a acțiunilor demarate de UE pentru cetățeni - bazată pe exemple interesante, cu legături către informații suplimentare - mai degrabă decât a încerca să se enumere 
tot ceea ce UE a făcut vreodată. 

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/28390/PILAR_DEL+CASTILLO+VERA/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124708/DITA_CHARANZOVA/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96713/EVZEN_TOSENOVSKY/home
https://www.what-europe-does-for-me.eu/ro/portal
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2018/parlemeter-2018/report/en-parlemeter-2018.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/elections-press-kit
https://www.what-europe-does-for-me.eu/ro/portal/1/RO423
https://www.what-europe-does-for-me.eu/ro/portal/1/RO213
https://www.what-europe-does-for-me.eu/ro/portal/1/RO321
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20181113PHT18905/20181113PHT18905_original.png
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 Cea de-a doua secțiune a site-ului, „În viața mea”, permite fiecărui utilizator să selecteze din 400 de „pagini unice” pentru a găsi lucruri importante 
pentru fiecare persoană. Cum influențează UE, de exemplu, familiile, sănătatea, hobby-urile, călătoriile, securitatea, alegerile consumatorilor și drepturile sociale? 
Cum sprijină UE oamenii în viața lor profesională, în ceea ce priveşte zeci categorii profesionale - de la apicultori la șoferi de autobuz până la berari? Ce a făcut 
UE pentru oamenii care se bucură de activități de agrement cum ar fi sportul, muzica sau televizorul? O serie de podcast-uri12, într-un număr tot mai mare de 
limbi, este, de asemenea, disponibilă pentru această secțiune. 

 A treia secțiune a site-ului, cuprinde informații detaliate, având „în centrul atenției" politicile UE, care prezintă unele dintre realizările actualei legislaturi 
parlamentare și perspectivele pentru viitor, cu un accent special pe opinia publică și preocupările și așteptările cetățenilor față de acțiunile UE. 

Premiul LUX 2018 - „Femeie la război” 

 

Coproducţia Islanda – Franţa – Ucraina a câștigat cea de-a 12-a ediţie a Premiului de Film LUX , premiu acordat 
de Parlamentul European 

 

 Preşedintele Parlamentului European, Antonoi Tajani, i-a felicitat, în cadrul ședinței plenare, din data de 14 
noiembrie a.c., pe cei 3 finalişti selectați şi a declarat: „(…) Sunt extrem de mândru de competiţia noastră de film, 
dedicată, începând cu anul 2007, producțiilor cinematografice europene, axate pe teme fundamentale pentru Uniunea 
Europeană: universalitatea valorilor europene, integrare, 

toleranță și apărarea diversității culturale. Acordarea Premiului LUX nu a fost niciodată atât de dificilă ca 
în acest an. Nominalizările pentru concurs au fost extraordinare, atât din punctul de vedere al 
originalității, cât și al relevanței subiectelor pe care le acoperă.”Filmele finaliste abordează trei teme-
cheie pentru viitorul Europei: riscurile asociate cu naționalismul extrem, necesitatea de a acţiona urgent 
pentru salvarea mediului și nevoia de a găsi răspunsuri coerente și coezive la problema migrației. 
Diferite ca stil și subiect, aceste filme au un punct important în comun: spun poveştile a 3 femei 
puternice care sunt hotărâte să-și schimbe status-quo-ul. 

Preşedintele Tajani a menționat: „(…) În numele Parlamentului European, aș dori să mulțumesc 
regizorilor și scenariştilor prezenți, precum și tuturor celor care au contribuit la realizarea acestor filme și 

                                                 
12 Podcasting este o metodă de distribuție pe internet a fișierelor în format multimedia (audio și video), prin intermediul tehnologiei Web-Feed și a formatelor de conținut (RSS, ATOM). 
Utilizatorii unui site pot descărca fișierele în timp real și redate pe echipamente mobile sau calculatoare ce acceptă formatul în care acestea au fost create. Un autor de podcast este de obicei 
denumit podcaster. Site-urile de podcasting (de obicei servere) pot oferi fișierele spre descărcare și ascultare off-line sau pentru redare directă on-line. Metoda de bază este totuși aceea de 
descărcare prin intermediul unui cititor de conținut RSS sau Atom. Termenul „podcast” este o combinație între iPod, lectorul portabil de muzică portabilă Apple Computer, și casting, 
transmisie. Podcasting-ul a apărut după anul 2005, când cea mai nouă versiune iTunes de la Apple, a început să suporte acest mediu. 

https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/lux-prize-2018_7801_pk
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20181114PHT19026/20181114PHT19026_original.jpg


 

12 

la succesul acestei ediții a Premiului LUX. Prin prezentarea unor puncte de vedere noi şi personale asupra Europei noastre, aţi contribuit în mod semnificativ la 
dezbaterea politică care are loc în fiecare zi în această instituție.”  

Filmul politic al regizorul islandez Benedikt Erlingsson - „Femeie la război” (Kona fer í stríð) - este o saga feministă și o fabulă despre o femeie care 
trăiește o viață dublă ca activist pasionat de mediu dar și ca profesoară de muzică. Ea îşi vede convingerile politice contestate, atunci când planurile ei de a 
adopta un copil devin realitate.  

Celelalte două filme finaliste pentru premiul 2018 au fost: Cealaltă parte a tuturor lucrurilor - regizor Mila Turajlić şi Styx - regizorul Wolfgang Fischer 
(Germania-Austria). 

Dintre rezoluțiile adoptate  

În această ședință a  plenului  Parlamentului  European  au  mai fost  adoptate, printre altele, rezoluții privind asistența pentru dezvoltare acordată de UE 
în domeniul educației, eficiența energetică, guvernanța uniunii energetice, statul de drept în România, standardele minime pentru minorități în UE, digitalizarea 
pentru dezvoltare: reducerea sărăciei prin tehnologie, raportul interimar privind cadrul financiar multianual 2021-2027.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cineuropa.org/en/film/332857/#cm
https://cineuropa.org/en/film/346217/#cm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=20181113&secondRef=TOC&language=RO
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PREŞEDINŢIA AUSTRIACĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 

 

Consiliul de afaceri generale 

Miniștrii de externe și ai afacerilor europene din UE s-au întâlnit la 12 noiembrie 2018, la Bruxelles, pentru a dezbate următorul cadru financiar 
multianual, pentru a  pregăti Consiliul European din decembrie și pentru a discuta programul de lucru al Comisiei pentru 2019, pachetul Comisiei pentru 
subsidiaritatea sau situația statului de drept în Polonia și Ungaria.   

Dezbaterea privind cadrul financiar multianual 2021-2027 a avut un caracter de orientare, în care miniștrii și-au exprimat punctele de vedere cu privire 
la aspectele pe care le consideră importante pentru un viitor acord. Aceste puncte de vedere vor constitui premisele tehnice ale discuțiilor ulterioare pe care 
statele membre le vor purta în perioada premergătoare Consiliului European din decembrie. 

Gernot Blümel, ministrul federal austriac pentru UE, arte, cultură și mass-media a declarat „(..) Președinția austriacă continuă să depună eforturi 
deosebite pentru a realiza progrese în ceea ce privește lucrările referitoare la toate aspectele legate de următorul buget pe termen lung, în conformitate cu 
mandatul primit. Suntem hotărâți să avansăm cât mai mult posibil”. 

Miniștrii au discutat și despre procedurile privind statul de drept, inițiate în temeiul articolului 7 alineatul (1) din TUE, cu privire la evoluțiile legislative 
din Ungaria și Polonia.  

De asemenea, Consiliul a început pregătirile pentru reuniunea Consiliului European din perioada 13-14 decembrie a.c.,discutând pe marginea unui 
proiect adnotat de ordine de zi .  

În cadrul acestei reuniuni a avut loc cel de al patrulea dialog anual privind statul de drept, care a vizat încrederea în instituțiile publice și statul de drept 
și rolul pe care l-ar putea avea  mass-media, societatea civilă, UE și statele membre în  stimularea acesteia. Președinția austriacă va transmite concluziile 
discuției, la care a participat și directorul Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, dl Michael O'Flaherty, organismelor relevante ale 
Consiliului pentru o analiză suplimentară.  

https://www.consilium.europa.eu/media/36952/st14098-en18.pdf
https://ec.europa.eu/commission/future-europe/eu-budget-future_en
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13473-2018-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12266-2018-REV-1/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-16007-2017-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13430-2018-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13591-2018-INIT/en/pdf
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Cu acest prilej, dl. Gernot Blümel, ministrul federal austriac pentru UE, arte, cultură și mass-media a declarat: „(…) Este important să continuăm 
dialogul privind statul de drept pe durata președinției noastre și ca miniștrii să aibă posibilitatea de a face schimb de opinii pe această temă, independent de 
cazuri individuale specifice. Subiectul de anul acesta, încrederea în instituțiile publice, este esențial pentru buna funcționare a societăților noastre”. 

De asemenea, miniștrii au făcut schimb de opinii privind programul de lucru al Comisiei Europene pentru 2019 și au fost informați cu privire la pachetul 
de măsuri privind subsidiaritatea, publicat la 23 octombrie a.c., și care urmează să fie analizat  în cadrul Conferinței „Subsidiaritatea – principiu de bază al Uniunii 
Europene”, organizată de președinția austriacă în perioada 15-16 noiembrie a.c. la Bregenz, în Austria. 

Nu în ultimul rând, în cadrul pregătirii următorului semestru european, președinția austriacă și viitoarea președinție română au prezentat foaia de 
parcurs pentru semestrul european 2019. 

 

Consiliul de stabilizare şi de asociere UE-Albania  

În  data de 14 noiembrie a.c. a avut loc la Bruxelles, cea de-a 10-a reuniune a Consiliului de stabilizare şi de asociere UE-Albania care a fost prezidată de 
Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate, dna Federica Mogherini şi de ministrul pentru afaceri externe şi pentru Europa al Albaniei, 
dl Ditmir Bushati. 

Cei prezenţi au examinat stadiul relaţiilor dintre cele două părţi şi punerea în aplicare a Acordului de stabilizare şi asociere UE-Albania. Totodată, s-a 
discutat atât despre strategia de preaderare, cât şi despre cooperarea privind aquis-ul şi cea în domeniul financiar. 

Consiliul a luat act de  Raportul Comisiei Europene privind Albania din 2018 în care a fost recomandată deschiderea negocierilor de aderare a Albaniei 
la UE, având în vedere progresele înregistrate, precum şi menţinerea şi aprofundarea reformelor actuale. De asemenea, au fost reamintite concluziile Consiliului 
de afaceri generale din 26 iunie 2018 care au stabilit calea către deschiderea negocierilor de aderare în iunie 2019. 

Consiliul a recunoscut rolul Albaniei în regiune ca partener proactiv și constructiv și 
ca aliat al politicii externe și de securitate comună ale UE. Înaltul Reprezentant a subliniat 
faptul că relațiile de bună vecinătate și stabilitatea regională sunt elemente esențiale ale 
procesului de stabilizare și de asociere. Delegația Albaniei și-a reiterat angajamentul ferm de a 
continua să obțină rezultate concrete în agenda de reformă și, în special, în problematicile 
legate de consolidarea statului de drept. 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/publications/2019-commission-work-programme-key-documents_en
https://ec.europa.eu/info/publications/communication-principles-subsidiarity-and-proportionality-strengthening-their-role-eu-policymaking_en
https://www.eu2018.at/calendar-events/political-events/BKA-2018-11-16-Subsidiarity-Conf..html
https://www.eu2018.at/calendar-events/political-events/BKA-2018-11-16-Subsidiarity-Conf..html
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/european-semester/
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/european-semester/
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/european-semester/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/11/14/tenth-meeting-of-the-stabilisation-and-association-council-between-albania-and-the-eu/pdf
https://cdn2-eeas.fpfis.tech.ec.europa.eu/cdn/farfuture/5LEErSRcVjZLINW0A9H0yDjAV2c5rrFtERq3uLH6juI/mtime:1470216006/sites/eeas/files/st08164.06_en.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180417-albania-report.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/35863/st10555-en18.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/35863/st10555-en18.pdf
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Summit-ul UE- Africa de Sud 

În data de 15 noiembrie a.c., a avut loc cea de-a 7-a ediţie a Summit-ului UE-Africa, la Bruxelles, în cadrul căreia s-au celebrat 100 de ani de la nașterea 
lui Nelson Mandela. Au participat preşedintele Consiliului European, dl Donald Tusk şi preşedintele Comisiei Europene, dl Jean-Claude Juncker şi preşedintele 
Republicii Africa de Sud, dl Cyril Ramaphosa. 

Liderii europeni şi africani au convenit asupra consolidării şi extinderii cooperării şi s-au angajat să promoveze multilateralismul și ordinea bazată pe 
reguli.  S-a discutat despre economie şi comerţ, cooperarea bilaterală şi multilaterală,  probleme externe și de securitate şi despre cauze globale, precum 
schimbările climatice și migrația. 

Referitor la economie şi comerţ, liderii şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la 
măsurile protecţioniste declarând că acestea sunt incompatibile cu normele Organizaţiei 
Mondiale a Comerţului (OMC) şi că reprezintă o ameninţare pentru sistemul comercial 
multilateral. Totodată, s-a convenit stabilirea unui dialog multipartit privind investiţiile pentru 
atragerea investiţiilor directe, care de altfel reprezintă un factor esenţial în stimularea creşterii 
economice şi combaterea inegalităţilor.  

Privind cooperarea bilaterală şi multilaterală, au stabilit că explorarea resurselor de 
apă ridică tot mai multe probleme.  

Totodată, ambele părţi şi-au reafirmat sprijinul faţă de necesitatea unui procesul de 
reformă al ONU în cadrul promovării multilateralismului  şi a unei guvernanţe globale 
consolidată. 

În legătură cu problemele externe şi de securitate, liderii UE şi ai Africii şi-au exprimat 
îngrijoarea față de eroziunea normei mondiale împotriva producerii, utilizării  de noi 
instrumente, cum ar fi planul de investiții externe al UE. În plus, s-a stabilit extinderea cooperării în domenii noi precum biodiversitatea, economia circulară și 
gestionarea şi stocarea armelor chimice. S-a reiterat sprijinul faţă de acordul nuclear cu Iranul (JCPOA) şi importanţa acestuia în evitaterea proliferării armelor 
nucleare. 

În acest context, al declanșării unor pericole globale, UE și Africa de Sud s-au angajat să consolideze cooperarea în domeniul migrației şi al schimbările 
climatice. Discuţiile s-au axat pe punerea în aplicare a Acordului de la Paris și pe viitoarea Conferinţă a ONU privind schimbările climatice (COP24) care va avea 
loc în luna decembrie a.c. 

La finalul reuniunii, dl Donald Tusk a declarat „(...) discuțiile noastre demonstrează că, de la schimbările climatice și migrație, de la comerț și securitate, 
putem dezvolta un parteneriat și mai puternic, ceea ce ar putea constitui un exemplu bun pentru restul lumii." 

 

 

https://www.consilium.europa.eu/media/36982/eu-sa-final-statement.pdf
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Reuniunea ECOFIN (Buget) 

Consiliul UE (formațiunea ECOFIN) și Parlamentul European au desfășurat la 16 noiembrie 2018 consultări suplimentare pentru a atinge un compromis 
cu privire la bugetul general al UE pentru anul 2019. 

Aceasta face parte din procedura anuală a concilierii bugetare a UE pentru anul următor, care va fi reluată la 19 noiembrie a.c. Sarcina Comitetului de 
conciliere este de a depăși blocajul între pozițiile Consiliului UE și ale Parlamentului European și de a conveni asupra unui proiect comun. 

După concluziile Comitetului de conciliere, Consiliul UE, în sesiune publică, va lua act de rezultate și va aproba acordul. În cazul în care Consiliul UE și 
Parlamentul European nu ajung la un acord, Comisia Europeană trebuie să prezinte un nou proiect de buget. 

La 24 octombrie a.c., Consiliul a anunțat că nu poate accepta toate amendamentele Parlamentului European privind bugetul pentru anul 2019. Ca 
rezultat, la 30 octombrie a.c. a început un proces de conciliere de trei săptămâni. Perioada se va încheia la 19 noiembrie a.c. 
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BREXIT 

 

Stadiul negocierilor dintre Uniunea Europeană și 

Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord 

 

Negocierile sunt sub presiune. Este preconizat un summit extraordinar pe 25 noiembrie 2018 

La 12 noiembrie a.c., Consiliul Afaceri General (art. 50), reunit sub președinția dlui Gernot Blümel, ministrul 
pentru artă, cultură și media din Austria,  a fost informat de către Michel Barnier, negociatorul-șef al Comisiei 
Europene pentru Brexit, cu privire la stadiul procesului de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeană  și 
cadrul viitoarelor relații bilaterale.  

La 13 noiembrie a.c., Comisia Europeană a publicat un șir de documente pregătitoare pentru cazul unuii 
Brexit fără niciun acord: 

 Comunicarea Pregătirea retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană la 30 martie 2019: un plan 
de acțiune pentru situații de urgență, însoțită de șase anexe (stadiul pregătirilor la 13 noiembrie, lista măsurilor 
necesare, acțiuni ale comisiei, calendar pentru adoptarea legislației la nivel național, lista întrunirilor pe probleme 
sectoriale cu cele 27 de state membre); 

 Colegiul Comisarilor a adoptat două propuneri legislative pentru a modifica legislația UE în vigoare în domeniul vizelor și al eficienței energetice; 

 anunț care oferă informații extinse cu privire la modificările statutului persoanelor care călătoresc între UE și Regatul Unit.  

La 14 noiembrie au fost publicate: 

 Proiectul  de acord privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a 
Energiei Atomice; 

https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/gac-art50/2018/11/12/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6403_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6403_en.htm
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/communication-preparing-withdrawal-brexit-preparedness-13-11-2018.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/communication-preparing-withdrawal-brexit-preparedness-13-11-2018.pdf
file:///C:/Users/c.negri/Desktop/%09http:/europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6402_en.htm
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/travelling.pdf
https://ec.europa.eu/commission/publications/draft-agreement-withdrawal-united-kingdom-great-britain-and-northern-ireland-european-union-and-european-atomic-energy-community-agreed-negotiators-level-14-november-2018_ro
https://ec.europa.eu/commission/publications/draft-agreement-withdrawal-united-kingdom-great-britain-and-northern-ireland-european-union-and-european-atomic-energy-community-agreed-negotiators-level-14-november-2018_ro
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 Raport comun al negociatorilor UE și britanici privind stadiul negocierilor în temeiul articolului 50 din TUE privind retragerea Regatului Unit al 
Marii Britanii și Irlandei de Nord de UE și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice; 

 Proiectul declarației politice care stabilește cadrul viitoarei relații dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. 

La 14 noiembrie, Guy Verhofstadt, liderul grupului pentru Brexit din Parlamentul European, a declarat: 

 este încurajator să vedem că ne îndreptăm spre o înțelegere corectă care ar trebui să asigure o retragere ordonată, inclusiv o soluție back stop 
care să garanteze că nu va exista o graniță dură și că Acordul din Vinerea Mare va fi protejat; 

 parlamentarii europeni și britanici trebuie să analizeze acordul propus, inclusiv declarația politică și cadrul pentru viitoarea relație bilaterală; 

 suntem hotărâți să continuăm monitorizarea implementării acelor părților din acord referitoare la drepturile cetățenilor; 

 Parlamentul European va avea ultimul cuvânt, împreună cu Parlamentul Regatului Unit, cu privire la accordul de retragere.  

La 14 noiembrie, Michel Barnier a dat o nouă declarație cu privire la stadiul negocierilor pentru Brexit: 

 proiectul acordului de  retragere cuprinde 185 de articole, 3 protocoale și mai multe anexe; 

 se remarcă cinci domenii: 

 drepturile cetățenilor; 

 reglementarea financiară; 

 subiecte în discuție la care au fost găsite soluții pentru o retragere ordonată (problemele legate de Euratom, protecția drepturilor de proprietate 
intelectuală existente, utilizarea și protecția datelor cu caracter personal schimbate înainte de sfârșitul perioadei de tranziție); 

 guvernanța acordului de retragere; 

 durata perioadei de tranziție; 

 Acordul include, de asemenea, trei protocoale: Gibraltar, Cipru și Irlanda/Irlanda de Nord; 

 A fost găsită o soluție pentru a evita o frontieră dură în Irlanda: "back-stop" pe perioadă determinată: 

 un teritoriu vamal unic între UE și Regatul Unit, în cadrul căruia va rămâne și Irlanda de Nord; 

 Irlanda de Nord rămâne aliniată acelor reguli ale pieței unice esențiale pentru evitarea unei frontiere dure pe insulă; 

 economia Irlandei de Nord păstrează un acces neîngrădit pe piața Regatului Unit; 

 la solicitarea Regatului Unit, Irlanda de Nord va aplica toate regulile pieței unice de energie electrică. 

 Astfel sunt puse bazele partenariatului în ceea ce privește: 

https://ec.europa.eu/commission/publications/joint-report-eu-and-uk-negotiators-state-play-negotiations-under-article-50-teu-withdrawal-united-kingdom-great-britain-and-northern-ireland-eu-and-european-atomic-energy-community_ro
https://ec.europa.eu/commission/publications/joint-report-eu-and-uk-negotiators-state-play-negotiations-under-article-50-teu-withdrawal-united-kingdom-great-britain-and-northern-ireland-eu-and-european-atomic-energy-community_ro
https://ec.europa.eu/commission/publications/outline-political-declaration-setting-out-framework-future-relationship-between-european-union-and-united-kingdom-great-britain-and-northern-ireland-agreed-negotiators-level-14-november-2018_ro
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20181114IPR19055/statement-of-the-brexit-steering-group
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-18-6426_en.htm
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 zona de liber schimb; 

 cooperarea sectorială, de exemplu în domeniul transporturilor și energiei; 

 cooperarea privind securitatea internă, cooperarea polițienească și judiciară; 

 cooperarea în politica externă, securitatea externă și apărarea. 

La 14 noiembrie a.c. Comisia Europeană a recomandat Consiliului European (articolul 50) să constate că s-au înregistrat progrese decisive în cadrul 
negocierilor cu Brexit, permițând astfel încheierea negocierilor privind acordul de retragere și inițierea următoarei etape.  

La 15 noiembrie a.c., președintele Donald Tusk a declarat că: 

 acordul este în prezent analizat de toate statele membre; 

 reprezentanții UE 27 discută, de asemenea, cu privire la mandatul Comisiei pentru finalizarea declarației politice comune; 

 se preconizează o nouă reuniune a Consiliului, pentru finalizarea acordului, duminică, 25 noiembrie.  

Preşedinţia austriacă a Consiliului a convocat luni, 19 noiembrie a.c., o reuniune ministerială la Bruxelles, pentru pregătirea întrunirii din 25 noiembrie 
a.c.  

La 14 noiembrie a.c. dl George Ciamba, ministrul roman pentru afaceri europene, a declarat că salută acordul pentru Brexit și speră că acesta va permite 
continuarea parteneriatului strategic între România și Regatul Unit.  

La 15 noiembrie a.c., Ministerul Afacerilor Externe a emis un comunicat de presă privind agrearea textului Acordului de retragere a Marii Britanii din Uniunea 
Europeană: 

 Ministerul Afacerilor Externe salută agrearea de către negociatorii Uniunii Europene și ai Marii Britanii a formei finale a textului Acordului de 
retragere; 

 menținerea parteneriatului strategic bilateral între România și Regatul Unit, cooperarea în materie de securitate este esențială în contextul 
evoluțiilor în vecinătatea estică; 

 MAE apreciază identificarea unei soluții de backstop și evitarea instalării unei frontiere dure între Irlanda și Irlanda de Nord; 

 acordul de retragere va garanta protejarea drepturilor tuturor cetățenilor români stabiliți în Marea Britanie înainte de 31 decembrie 2020; 

 România s-a implicat activ pe parcursul întregului proces de negocieri, inclusiv prin participarea la reuniunile Grupului de lucru Art. 50 și la 
elaborarea mandatelor de negociere ale Uniunii. 

 

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6424_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6424_en.htm
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/11/15/remarks-by-president-donald-tusk-after-his-meeting-with-brexit-eu-chief-negotiator-michel-barnier/
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2018/11/15/presedintia-austriaca-a-consiliului-ue-convoaca-pentru-luni-o-reuniune-ministeriala-de-pregatire-a-summitului-privind-brexit-ul--211642
https://twitter.com/MAERomania?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3AMAERomania&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.mae.ro%2Ftaxonomy%2Fterm%2F141
http://www.mae.ro/node/47437
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