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COMISIA EUROPEANĂ 

 

 

 

Piața unică digitală  

UE își intensifică eforturile pentru a combate dezinformarea 

Cu scopul de a proteja sistemele democratice și dezbaterile publice, în vederea alegerilor europene din 2019, dar și a  unor alegeri naționale și locale care vor 
avea loc în statele membre până în anul 2020, în data de 5 decembrie 2018, Comisia Europeană a prezentat un plan de acțiune vizând intensificarea eforturilor 
de combatere a dezinformării în Europa și în afara acesteia. 

Planul de acțiune1  stabilește principalele măsuri de combatere a dezinformării printr-o abordare coordonată în cadrul instituțiilor UE și în cooperare cu 
statele membre, prevede consolidarea cooperării în detectarea, analizarea și expunerea campaniilor de dezinformare, precum și în creșterea gradului de 
sensibilizare cu privire la impactul negativ al dezinformării. Printre altele, acesta mai include propuneri privind desemnarea  punctelor de contact naționale care 
ar participa la sistemul de alertă timpurie. Sistemul de alertă timpurie ar facilita conștientizarea comună a situației și un răspuns coordonat. În completarea 
eforturilor instituțiilor UE, statele membre ar trebui să crească gradul de sensibilizare cu privire la impactul negativ al dezinformării și să sprijine activitatea mass-
mediei independente, a verificatorilor veridicității informațiilor și a jurnaliștilor de investigație, inclusiv prin crearea unor echipe multidisciplinare care să aibă 
cunoștințe specifice despre mediile locale de informare. 

Pentru a accelera răspunsul UE la dezinformare, planul de acțiune se axează pe patru piloni: 

1. îmbunătățirea capacităților instituțiilor Uniunii de a detecta, a analiza și a denunța dezinformarea; 

2. consolidarea răspunsurilor coordonate și comune ale instituțiilor UE și ale statelor membre la dezinformare; 

3. mobilizarea sectorului privat pentru combaterea dezinformării; 

                                                 
1 JOIN(2018) 36 - Planul de acțiune împotriva dezinformării 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/54866/action-plan-against-disinformation_en
https://cdn1-eeas.fpfis.tech.ec.europa.eu/cdn/farfuture/lpM1X9RnuE28GrR78F7yFA0HtKjii4TzKMvXoSg5Bn0/mtime:1544008849/sites/eeas/files/action_plan_against_disinformation.pdf
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4. creșterea gradului de sensibilizare cu privire la dezinformare și îmbunătățirea rezilienței la nivelul societății. 

Comisia a prezentat și un raport2 cu privire la progresele înregistrate în ceea ce privește combaterea dezinformării online de la prezentarea comunicării sale 
din aprilie 2018. 

 

Moneda euro și dialogul social  

Comisia a prezentat modalitățile de consolidare a monedei euro la nivel mondial 

În perspectiva Consiliului European și a reuniunii la nivel înalt a zonei euro, care vor avea loc în luna decembrie a.c., Comisia a prezentat acțiuni de 
consolidare a rolului monedei euro3. Totodată, a evidențiat beneficiile unui rol internațional consolidat al monedei euro pentru UE și pentru sistemul financiar 
internațional și a propus inițiative menite să stimuleze credibilitatea și atractivitatea acesteia. În cadrul acestui demers, Comisia a adoptat o recomandare privind 
rolul internațional al monedei euro în domeniul energiei, promovând o utilizare pe scară mai largă a monedei euro în acest sector strategic. 

Inițiativele de stimulare a rolului monedei euro sunt următoarele: 

 finalizarea uniunii economice și monetare, a uniunii bancare și a uniunii piețelor de capital; doar șapte din cele 40 de propuneri-cheie ale Comisiei 
înaintate colegiuitorilor în aceste domenii au fost adoptate; 

 măsuri suplimentare de promovare a aprofundării sectorului financiar european, inclusiv consolidarea infrastructurilor pieței financiare europene; indici 
de referință bazați pe rata dobânzii solizi și un sistem de plată instantanee integrat în UE; 

 inițiative legate de sectorul financiar internațional: cooperare permanentă între băncile centrale pentru a proteja stabilitatea financiară; creșterea 
ponderii titlurilor de creanță exprimate în euro emise de entitățile europene; stimularea diplomației economice în vederea promovării utilizării monedei euro și 
acordarea de asistență tehnică pentru îmbunătățirea accesului entităților străine la sistemul de plăți în euro, în special în contextul Planului european de 
investiții externe. 

                                                 
2  COM(2018) 794 
3 COM(2018) 796 - Comunicare: Consolidarea rolului internațional al monedei euro 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3370_ro.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/report-implementation-communication-tackling-online-disinformation-european-approach
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication_-_towards_a_stronger_international_role_of_the_euro.pdf
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Totodată, Comisia invită statele membre să promoveze utilizarea pe scară mai largă a monedei euro în sectoarele strategice. În pofida poziției lor de mari 
cumpărători și, totodată, de mari producători, întreprinderile europene continuă să desfășoare activități comerciale în dolari americani pe piețele strategice-
cheie, adesea chiar între ele. Această situație expune întreprinderile la riscuri valutare și politice, cum ar fi deciziile unilaterale care afectează în mod direct 
tranzacțiile exprimate în dolari. În acest context, Comisia a adoptat o recomandare4 de promovare a utilizării pe scară mai largă a monedei euro în cadrul 
acordurilor și al tranzacțiilor internaționale în domeniul energiei. Utilizarea pe scară mai largă a monedei euro va permite întreprinderilor europene să 
beneficieze de o autonomie sporită și să se autofinanțeze, cu expunere redusă la acțiunile în justiție introduse de jurisdicțiile țărilor terțe. În același timp va 
sprijini obiectivul UE de a construi o uniune energetică capabilă să garanteze o aprovizionare cu energie sigură, viabilă și accesibilă. 

În plus, Comisia va lansa o serie de consultări specifice cu părțile interesate și va prezenta un raport privind rezultatele acestor consultări în vara anului 2019, 
astfel: 

 o consultare privind potențialul pieței de a utiliza pe scară mai largă tranzacțiile exprimate în euro cu petrol, produse rafinate și gaze; 

 în ceea ce privește materiile prime (metale și minerale) și produsele agroalimentare, Comisia se va consulta cu părțile interesate pentru a identifica 
modalități de intensificare a schimburilor comerciale exprimate în euro; 

 o consultare pentru a analiza posibilele acțiuni de promovare a utilizării monedei euro în rândul întreprinderilor producătoare din sectorul 
transporturilor. 

Relații interinstituționale 

Vizita la București a dlui Karmenu Vella, comisar european pentru mediu, afaceri maritime și pescuit.  

Domnul Karmenu Vella a efectuat o vizită oficială, în data de 6 decembrie 2018, la București, pentru a explica modalitățile în care România poate intra într-un 
„cerc virtuos” în care resursele sunt utilizate eficient prin crearea de oportunități de afaceri în domeniul re-manufacturării, reparațiilor, reutilizării, co-utilizării 
produselor și al reciclării. Domnul Vella a subliniat că rolul Comisiei Europene este de a sprijini statele membre prin asistența tehnică oferită, precum și prin 

                                                 
4 C(2018) 8111  - Recomandarea Comisiei privind rolul internațional al monedei euro în domeniul energiei 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/c-2018-8111-recommendation_ro_0.pdf
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intermediul fondurilor structurale și al schimburilor de bune practici. În acest scop, comisarul a venit însoțit de experți care au descris modul cum au reușit să se 
desprindă de șabloanele lineare, de tipul „extragere-producție-consum-aruncare”. Progresele rapide sunt necesare și posibile dacă autoritățile naționale și 
locale vor acționa în plan real. Programul vizitei a inclus schimburi de bune practici cu reprezentanți ai guvernului și ai altor înalți oficiali, cât și o conferință cu 
părțile interesate din sectorul public și privat, esențiale pentru tranziția la o economie circulară. Este al doilea eveniment organizat în cadrul seriei de vizite cu 
tema „Cercuri virtuoase”, efectuate în 12 state membre de către responsabilul european pentru mediu. Obiectivul vizitelor cu tema „Cercuri virtuoase” este de a 
face schimburi bune practici și de idei cu experți din întreaga UE pentru a putea utiliza la maximum aceste oportunități, în paralel cu îmbunătățirea punerii în 
practică a reglementărilor UE referitoare la deșeuri.  

Un număr de 14 state membre, printre care și România, au fost incluse pe lista celor în care există riscul neîndeplinirii obiectivului pentru anul 2020 în ceea ce 
privește reciclarea deșeurilor municipale dintr-un raport al Comisiei Europene privind implementarea legislației din domeniul deșeurilor, precum și în raportul de 
avertizare preliminară adoptat în data de 24 septembrie 2018. Pentru fiecare dintre aceste state membre, Comisia a prezentat un plan de acțiune în vederea 
asigurării respectării legislației UE în domeniul deșeurilor.  

 

 

 

http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/waste_legislation_implementation_report.pdf
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Întrevederea Colegiului comisarilor cu membrii Guvernului României 

La data de 1 ianuarie 2019, România va prelua, pentru prima dată, președinția Consiliului UE. România va fi responsabilă de negocierea cadrului financiar 
multianual, de retragerea Marii Britanii din UE și de reuniunea la nivel înalt de la Sibiu din mai 2019 (moment-cheie pentru UE27, la șase săptămâni după Brexit 
și cu două săptămâni înainte de alegerile pentru Parlamentul European). În acest context, Colegiul comisarilor s-a întâlnit cu membrii Guvernului României, la 
Bruxelles, în data de 5 decembrie 2018.  

 Colegiul comisarilor se va reuni, din nou, în luna ianuarie 2019, la București. 

 

Președintele Comisiei, dl Jean-Claude Juncker a declarat: „(...)Fără România Uniunea Europeană nu ar fi completă. Ea este completă astăzi, deoarece România 
(...) face parte din familia europeană și urmează să fie ancorată pentru totdeauna. Președinția română va avea loc într-un moment crucial pentru viitorul Uniunii 
Europene. La jumătatea mandatului României, Regatul Unit va părăsi Uniunea Europeană. O experiență tristă, dar România va fi în măsură să gestioneze Brexit 
în cel mai bun mod cu putință. România va trebui să facă eforturi asupra convenirii liniilor de bază ale viitorului acord financiar multianual și pentru pregătirea 
summitului european de la Sibiu privind viitorul Europei. În prezent mai sunt  257 de propuneri pentru care este necesar un acord. Sper că președinția austriacă va 
avansa în negocierea multora dintre acestea. Totuși, vor rămâne de gestionat dosare importante și dificile, de către Președinția română, într-o scurtă perioadă de 
timp, deoarece Parlamentul European se va închide în aprilie (patru luni). Constat că miniștrii sunt bine pregătiți pentru îndeplinirea sarcinilor lor și sunt 
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încrezător că România va obține acordul pe un număr mare de dosare care sunt pe masa Parlamentului și a Consiliului.  (...) Îmi exprim în continuare convingerea 
că, înainte de sfârșitul mandatului său, România va trebui să fie noul membru al spațiului Schengen”.  

 

Doamna Corina Crețu a transmis un mesaj cu prilejul pregătirii preluării Președinției Consiliului UE de către România. 

„(…) Ca membru al Colegiului comisarilor și comisar european pentru politică regională nominalizat de România, a fost o onoare și o plăcere să particip la 
reuniunea comună a Colegiului comisarilor cu Guvernul României, un moment premergător preluării Președinției Consiliului UE de către România. A fost un 
moment istoric pentru mine! România va deține Președinția UE într-un moment plin de provocări. Este crucial ca în următoarele 6 luni să folosim toate 
oportunitățile pentru a avansa în negocierea dosarelor prioritare, inclusiv în ceea ce privește politica de coeziune pentru perioada 2021-2027. Mă bucur să 
constat că politica de coeziune reprezintă o prioritate pentru președinția română. Acest lucru oglindește impactul pe care această politică a solidarității l-a avut în 
ultimii ani în România. (…) Comisia Europeană va fi alături de România și după anul 2020. În propunerea noastră pentru bugetul 2021-2027, România are alocate 
27 miliarde de euro prin politica de coeziune, ceea ce înseamnă cu 8% în plus față de actuala perioadă; iar la nivel național, aceasta reprezintă o creștere cu 13% 
a ajutorului financiar pentru fiecare cetățean român. Așa cum am transmis și azi, în cadrul lucrărilor comune, este important să existe o tranziție ușoară între 
Președinția austriacă și cea română, pentru a putea începe cât mai curând negocierile inter-instituționale pe toate dosarele prioritare, inclusiv pe cel privind 
propunerea Comisiei pentru politica de coeziune de după 2020. În încheiere aș dori să reafirm că atât eu personal, cât și Comisia Europeană, suntem gata să 
sprijinim cu tot ce putem autoritățile române pentru a avea o Președinție de succes.” 

 

Migrație, afaceri interne și cetățenie  

Continuarea acțiunilor de eradicare a traficului de persoane 

Comisia Europeană a prezentat, în data de 4 decembrie 2018, cel de al doilea raport5 privind progresele înregistrate în combaterea traficului de persoane. 
Realizând un bilanț al măsurilor luate începând cu 2015, raportul evidențiază principalele evoluții legate de traficul de persoane și provocările pe care UE și 
statele membre trebuie să le abordeze în mod prioritar. 

Potrivit celor menționate în raport, în perioada 2015-2016 în Uniunea Europeană s-au înregistrat 20 532 de victime ale traficului de persoane – bărbați, femei 
și copii. Numărul real al victimelor este, probabil, cu mult mai mare, întrucât multe victime rămân neidentificate. Femeile și fetele sunt, în continuare, cele mai 
expuse acestui fenomen (68 %), iar cca 23 % din victimele înregistrate fiind copii. Dintre toate formele de trafic cel de persoane folosite în scopul exploatării 
sexuale rămâne forma cea mai răspândită (56 %), urmat de traficul pentru exploatarea prin muncă (26 %). Nivelul urmăririlor penale și al condamnărilor este 
scăzut: 5 979 de urmăriri penale și 2 927 de condamnări raportate, dintre care numai 18 condamnări pentru utilizarea în cunoștință de cauză a serviciilor 
furnizate de victime. Raportul evidențiază, de asemenea, o creștere a traficului de persoane în statele membre și faptul că sunt vizate, în special, victimele tinere 

                                                 
5 COM(2018) 777 - Cel de al doilea raport privind progresele înregistrate în lupta împotriva traficului de persoane (2018) 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20181204_com-2018-777-report_en.pdf
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și persoanele cu handicap. În raport se menționează utilizarea internetului și a platformelor de comunicare socială pentru recrutarea victimelor, precum și 
creșterea nivelului de risc de trafic în contextul migrației.  

Deși s-au înregistrat unele îmbunătățiri, în special, în ceea ce privește cooperarea transfrontalieră (fapt dovedit de eforturile comune ale Europol și Eurojust), 
acest fenomen evoluează în continuare. În consecință, Comisia Europeană semnalează o serie de domenii prioritare asupra cărora statele membre trebuie să se 
concentreze pentru combaterea eficace a traficului de persoane:  

 îmbunătățirea colectării datelor; 

 combaterea culturii impunității; 

 promovarea unui răspuns coordonat; 

 asigurarea accesului victimelor la justiție. 

 

Buget și resurse umane  

Bugetul UE pentru viitor 

În perspectiva reuniunii Consiliului European din 13 și 14 decembrie 2018, Comisia a trecut în revistă progresele înregistrate până în prezent în cadrul 
negocierilor privind următorul buget pe termen lung al UE. 
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La data de 2 mai 2018, Comisia a prezentat o propunere6 privind un buget modern, echilibrat și echitabil care să transpună în realitate prioritățile Europei, 
stabilite de lideri la Bratislava în 2016 și la Roma în 2017. Această propunere a fost urmată de alte propuneri legislative pentru cele 37 de programe sectoriale 
care fac parte din viitorul buget pe termen lung. Pornind de la această bază solidă, negocierile dintre statele membre au avansat într-un ritm rapid, atât în timpul 
președinției bulgare, cât și al celei austriece a Consiliului.  

Reuniunea Consiliului European din 13-14 decembrie a.c. reprezintă un moment crucial pentru a consolida progresele importante realizate deja și pentru a 
da o direcție cu privire la caracteristicile esențiale ale viitorului cadru financiar. Scopul comunicării este de a facilita discuțiile dintre lideri. 

Liderii ar trebui să ofere acum orientări politice cu privire la caracteristici esențiale ale viitorului buget pe termen lung: 

 Europa are nevoie de un buget modern și echilibrat, axat primordial pe atingerea priorităților Uniunii, care să ofere răspunsuri concrete la provocările 
actuale și viitoare. Prin urmare, Comisia propune modernizarea bugetului prin majorarea finanțării în domenii-cheie precum inovarea, economia digitală, 
combaterea schimbărilor climatice și mediul, migrația și gestionarea frontierelor, precum și securitatea, apărarea și acțiunea externă.  

 

 Totodată, politica de coeziune și politica agricolă comună vor continua să joace un rol esențial pentru viitorul Europei. Propunerea asigură un echilibru 
corespunzător între trei domenii importante de cheltuieli - politicile agricolă, maritimă și de coeziune - și alte programe vitale pentru viitorul Europei. 

 Următorul buget pe termen lung ar trebui să fie, de asemenea, mai simplu și mai transparent, astfel încât părțile interesate să poată valorifica la maximum 
posibilitățile oferite de acesta. Este un deziderat exprimat atât de Parlamentul European și de Consiliu, cât și de către beneficiarii, fie ei mari sau mici, ai 
programelor, iar Comisia i-a venit în întâmpinare propunând un buget simplificat în mod radical.  

 

                                                 
6 COM(2018) 814 - Comunicarea Către un acord rapid privind un buget pe termen lung pentru prioritățile Europei  

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication_-_long-term_budget_for_europes_priorities.pdf
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 O altă caracteristică esențială a viitorului buget al Europei ar trebui să fie flexibilitatea. Pentru ca Europa să poată să intervină rapid, decisiv și eficient 
într-o lume într-o evoluție rapidă, avem nevoie de un buget care să fie și mai flexibil decât cel actual. Acesta este motivul pentru care flexibilitatea se află în 
centrul propunerilor Comisiei cu privire la următorul buget pe termen lung. 

 

 Nu în ultimul rând, bugetul pentru perioada de după 2020 ar trebui să fie un buget echitabil, care să permită obținerea de rezultate, nu numai pe partea 
de cheltuieli, ci și în ceea ce privește modul său de finanțare. Bugetul prezentat de Comisie, a cărui valoare se ridică la aproximativ 1,11 % din venitul național 
brut al viitoarei Uniuni cu 27 de state membre, este un buget care îmbină ambiția și realismul. Un buget în care aceleași norme se aplică pentru toți și care este 
finanțat tot mai mult din surse direct legate de politicile europene strategice. 

 

Realizarea de progrese maxime cu privire la viitorul buget pe termen lung până la Summitul de la Sibiu din 9 mai 2019 ar permite ajungerea la un acord 
complet și cuprinzător, inclusiv la nivelul cifrelor, în cadrul Consiliului European până cel târziu în octombrie 2019, în strânsă colaborare cu Parlamentul 
European. 

Adoptarea următorului cadru financiar multianual până la sfârșitul anului 2019 va permite ca noile programe să fie operaționale de la 1 ianuarie 2021. S-ar 
crea astfel zeci de mii de locuri de muncă în domeniul cercetării încă din 2021 și multe altele în economie, în sens larg, peste 100 000 de proiecte din domeniul 
politicii de coeziune ar putea începe la timp, 1 000 000 de tineri ar putea să beneficieze de o bursă Erasmus și s-ar da ocazia unui număr de 40 000 de tineri să se 
implice în acțiuni de solidaritate în întreaga Europă în anul 2021. De asemenea, s-ar crea condiții favorabile pentru ca întreprinderile nou-înființate și 
întreprinderile mici și mijlocii să-și realizeze investițiile, pentru a se majora în mod semnificativ investițiile în domeniul apărării și a se consolida capacitățile de 
apărare, precum și pentru a proteja 
frontierele Uniunii împotriva traficului 
de persoane, a contrabandei și a 
fraudelor. 
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Educație, cultură, tineret și sport  

Ediția din 2019 a premiului pentru accesibilitate urbană 

Premiul pentru accesibilitate urbană „Access City Award 2019” a fost 
acordat orașului Breda din Țările de Jos, pentru îmbunătățirea permanentă a 
condițiilor de viață ale persoanelor cu handicap. 

Pentru a marca Anul European al Patrimoniului Cultural au fost decernate 
premii orașelor care au făcut eforturi deosebite pentru ca patrimoniul lor 
cultural să devină accesibil.  

Pentru „Access City Award 2019” Comisia Europeană a primit 52 de 
candidaturi. Orașul Évreux din Franța și orașul Gdynia din Polonia ocupă 
locurile doi și trei. La Évreux, juriul a apreciat, în special, preocuparea pentru 
handicapurile invizibile, iar la Gdynia au fost lăudate inițiativele de includere 
a persoanelor cu handicap intelectual. Orașul Kaposvár din Ungaria și orașul 
Vigo din Spania au primit și ele o mențiune specială. Orașului Kaposvár i-au 
fost recunoscute meritele pentru îmbunătățirea continuă, iar orașului Vigo 
meritele pentru arhitectura inovatoare într-un relief dificil.  

 

 Migrație, afaceri interne și cetățenie  

În perspectiva Consiliului European din luna decembrie a.c., Comisia 
Europeană a invitat statele membre și Parlamentul European să consolideze 
progresele semnificative realizate până în prezent și să adopte propunerile 
de reformă aflate încă în curs de negociere. 

Abordarea globală a UE în materie de migrație dă rezultate pe toate 
fronturile: a fost intensificată cooperarea cu țările partenere; a fost 
asigurată o protecție mai bună a frontierelor externe și au fost puse la punct 

instrumente mai eficace de gestionare a migrației în interiorul UE. În 
condițiile în care numărul sosirilor neregulamentare a scăzut la nivelurile 
anterioare crizei, a venit momentul unei remedieri a problemelor rămase. 
Este necesar să se continue eforturile la nivel operațional, atât pe plan 
extern, cât și pe plan intern, iar statele membre și Parlamentul European ar 
trebui să finalizeze rapid reforma UE în materie de azil, în special, să adopte 
cele 5 propuneri în privința cărora există un larg consens politic înainte de 
alegerile pentru Parlamentul European de anul viitor. 

Raportul7 analizează eforturile constante depuse de UE pentru a gestiona 
migrația sub toate aspectele sale, de la acțiunea externă, la gestionarea 
frontierelor și la măsurile întreprinse pe plan intern. 

                                                 
7 COM(2018) 798 -  Comunicarea Gestionarea migrației sub toate aspectele sale 
 

https://www.eych2018.com/
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20181204_com-2018-798-communication_en.pdf
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Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate/ Vicepreşedinte al 

Comisiei Europene, dna Federica Mogherini 

 În data de 4 decembrie a.c., la Bruxelles, Înaltul Repezentant al UE, dna Mogherini, a 
avut o întrevedere cu dl Zohrab Mnatsakanyan, ministrul interminar de externe al Republicii 
Armenia.  

Cei doi oficiali au discutat despre alegerile parlamentare din 9 decembrie a.c., şi despre 
necesitatea ca acestea să fie credibile, incluzive şi transparente. S-a mai discutat despre 
aplicarea integrală a Acordului de parteneriat cuprinzător şi consolidat dintre UE şi Republica 
Armenia, care va contribui la sprijinirea proceselor de reformă și modernizare. De asemenea, 
a avut loc un schimb de opinii privind dinamica regională, în special, punerea în aplicare a 
Planului de acțiune comun - Acordul nuclear cu Iranul. Totodată, s-a discutat şi despre 
conflictului din Siria. 

 În aceaşi zi, dna Mogherini a avut o întrevedere cu preşedintele Consiliului prezidenţial 
din Libia, dl Fayez Mustafa Al-Sarraj. Aceştia au avut un schimb de opinii cu privire la stabilirea 
etapelor ulterioare pentru încheierea procesului electoral după întrunirea condițiilor constituționale, legale și de securitate. 

Uniunea Europeană va continua să sprijine Libia în reformele structurale macroeconomice și fiscale care sunt urgente și necesare, în vederea asigurării unei 
politici economice coerente, care să aducă beneficii cetățenilor acestei țări, dar și să pună în aplicare noile acorduri de securitate de la Tripoli, pentru a restabili 
pacea în capitală și în afara ei. 

De asemenea, cei doi oficiali au abordat subiectul migrației, precum și măsurile de consolidare care se impun în continuare, inclusiv o strânsă cooperare cu 
Organizația Națiunilor Unite și cu Uniunea Africană. 

 În perioada 4-5 decembrie a.c., a avut loc, la Bruxelles, sub auspiciile UE, reprezentată prin Serviciul european de acțiune externă (SEAE) și Serviciul 
pentru instrumentele de politică externă (FPI), primul dialog la nivel înalt privind „Promovarea rolului femeilor în procesele de pace",  între reprezentanții femeilor 
siriene și femeilor yemenite. Această reuniune respectă angajamentul UE în ceea ce privește punerea în aplicare a Agendei pentru pace și securitate a femeilor și 
susținerea proceselor de pace incluzive, sporirea participării politice a femeilor și a responsabilizării acestora.  

La eveniment a participat dna Federica Mogherini, Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate, alături de 20 de femei din Siria și 
Yemen, reprezentante ale organizațiilor societății civile, academice dar și activiști în domeniul drepturilor omului. Scopul acestui dialog a fost de a prezenta 
experienţa acestora cu privire la rolul femeilor în procesele de pace, mediere, consolidarea păcii și rezolvarea conflictelor. La finalul discuţiilor au fost prezentate 
recomandări concrete şi modalităţi de redirecţionare ale acestora. 
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Înaltul Reprezentant a declarat că: „(...) Atât în Siria, cât și în Yemen, femeile continuă să plătească cel mai mare preț al conflictelor. Femeile pe care le-am 
întâlnit la Bruxelles sunt printre cele mai active din țările lor - politicieni, lucrători în domeniul sănătății, avocați, activiști pentru drepturile omului; unele sunt 
implicate direct în procesele de pace ale ONU. Ele fac o treabă incredibilă și au un incredibil curaj. Femeile pot fi cel mai bun agent pentru schimbare: 
împuternicirea lor oferă o șansă mai mare pentru pace.”  

De asemenea, dna Mogherini a mai adăugat: „(...) Fie în Siria, Yemen sau oriunde în lume, UE nu are altă agendă decât să realizeze pacea. Vom continua să 
facem tot posibilul pentru a fi alături de populații și de femeile aflate în conflict. O dată ce conflictele se vor sfârși, sprijinul nostru pentru a împuternici femeile în 
procesele de pace va fi transformat în sprijin pentru participarea lor la procesele politice ale țărilor lor.” 

 În data de 6 decembrie a.c. a avut loc cea de-a 25-a reuniune a Consiliului ministerial al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), la 
Milano - Italia. Reuniunea a fost prezidată de dl Enzo Moavero Milanesi, ministrul de externe al Italiei. Această reuniune anuală oferă miniștrilor de externe ai 
celor 57 de membri ai OSCE ocazia de a revizui și de a evalua activitățile Organizației, precum și de a consolida dialogul privind problemele de securitate în zona 
OSCE. 

Cu acest prilej, dna Federica Mogherini a avut întalniri bilaterale cu dl Pavlo Klimkin, ministrul de externe al Ucrainei, și cu dl Serghei Lavrov, ministrul de 
externe al Federației Ruse.  

În cadrul discuţiei cu dl Serghei Lavrov, ministrul de externe al Federaţiei Ruse, Înaltul Reprezentant şi-a exprimat îngrijorarea privind confruntarea recentă 
din Marea Azov, în conformitate cu Declarația emisă în numele UE privind escaladarea tensiunilor. Cei doi oficiali au avut un schimb de opinii cu privire la 
importanța continuării participării Rusiei la reuniuniile Consiliului Europei, dar şi  despre viitorul Tratatului privind forțele nucleare intermediare. Dna Mogherini 
a subliniat faptul că Tratatul este ”cheia” securității europene și globale și că este în interesul tuturor ca acesta să fie păstrat și pus în aplicare întocmai.  

De asemena, s-a discutat despre Siria, despre situația din Balcanii de vest și despre lucrările în curs de desfășurare pentru punerea în aplicare a JCOPA - 
Acordul nuclear din Iran. 

La întrevederea cu dl Pavlo Klimkin, ministrul de externe al Ucrainei, dna Federica Mogherini a abordat situaţia tensionată din Marea Azov şi strâmtoarea 
Kerci, inclusiv situaţia navelor ucrainiene confiscate şi a echipajelor reținute. Uniunea Europeană caută modalități de creștere a sprijinului acordat regiunilor din 
sud-estul Ucrainei, care sunt afectate economic de restricţia accesului de către Rusia către porturile ucrainene prin strâmtoarea Kerci. Ministrul de externe 
ucrainian a informat despre măsurile luate de Ucraina, inclusiv introducerea Legii marțiale și a domeniului său de aplicare. Înaltul Reprezentant a reiterat că 
Uniunea Europeană condamnă anexarea ilegală a Crimeei și a Sevastopolului la Federația Rusă, precum și susținerea sa deplină pentru integritătatea și 
suveranitatea teritorială a Ucrainei. UE continuă să sprijine agenda de reformă în curs, care contribuie la creșterea rezistenței Ucrainei și care aduce noi 
oportunități poporului ucrainean. 
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PARLAMENTUL EUROPEAN 

 

 

În săptămâna 3 – 9 decembrie a.c.,  deputații europeni și-au desfășurat activitatea în cadrul grupurilor politice și al comisiilor permanente ale Parlamentului 
European, la Bruxelles – Belgia.   

 

Vize UE de scurtă ședere și vize umanitare 

În prezent, călătorii din 104 țări și entitățile statale trebuie să aibă viză pentru a intra în UE. Numărul de cereri de viză a crescut cu 50% în ultimii ani, de la 
10,2 milioane - în 2009, la 15,2 milioane - în 2016. Plenul PE a votat în sesiunea din luna noiembrie a.c., la Strasbourg,  cu privire la propunerea privind vizele 
umanitare, însă votul nu a fost valabil, din cauza unor erori tehnice. În acest context, Conferința președinților a decis să solicite Comisiei pentru libertăți civile, 
justiție și afaceri interne (LIBE) să prezinte o nouă rezoluție pe aceeași temă.  

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) a votat, în data de 3 decembrie a.c., pentru actualizarea normelor europene privind vizele de 
scurtă durată8, dar și asupra unei propuneri pentru un nou sistem de vize umanitare la nivelul UE9.  

Procedurile mai simple pentru călătorii legitime și stimulentele pentru cooperarea cu UE în domeniul migrației fac parte din noile reglementări privind vizele 
de scurtă ședere pentru resortisanții din afara UE. 

Comisia LIBE a sprijinit modificările aduse Codului UE privind vizele, care stabilește procedurile și condițiile de eliberare a vizelor pentru resortisanții a peste o 
sută de țări din afara UE care călătoresc în Uniune pe perioade scurte - până la 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile. Deputații europeni au aprobat parțial 
propunerea Comisiei Europene, care vizează facilitarea călătoriilor legitime pentru turism, comerț și afaceri, prevenind în același timp imigrația ilegală și 
contribuind la securitatea internă. De asemenea, s-au făcut modificări suplimentare pentru a simplifica procedurile pentru călătorii de bună credință și pentru a 
asigura o legătură între politica de vize și migrație:   

                                                 
8 COM(2018)252 - 2018/0061(COD) - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 810/2009 privind instituirea unui 
Cod comunitar de vize (Codul de vize) – Fișă de procedură 
9 2017/2270 (INL) - Vizele umanitare – Fișă de procedură 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/LIBE/OJ/2018/12-03/1170399RO.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)625129
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20180252.do
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0061(COD)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2018-0328&language=EN
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2017/2270(INL)
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 este posibil pentru unii solicitanți să nu fie nevoiți să-și prezinte cererile personal, iar perioadele de procesare să fie reduse; 

 călătorii vor putea să depună cereri la consulatul altui stat membru al UE dacă persoana responsabilă nu este prezentă sau reprezentată într-o anumită 
țară terță, sau dacă persoana competentă se află la o distanță mai mare de 500 km de locul de reședință; 

 asigurarea medicală de călătorie nu va mai fi o condiție prealabilă pentru solicitarea unei vize; 

 taxa de viză generală va crește de la 60 la 80 de euro, cu excepții, în timp ce copiii cu vârste sub 12 ani, membrii de familie ai resortisanților UE, studenții 
și cercetătorii vor beneficia de viză fără taxă; 

 va fi posibilă solicitarea unei vize cu până la 9 luni înainte de călătoria planificată (în loc de 6 luni propuse de Comisia Europeană); 

 vor exista facilități suplimentare pentru artiștii și profesioniștii din domeniul sportului, care călătoresc în UE, și vizele cu intrări multiple pentru călătorii 
frecvente. 

Unele dispoziții, cum ar fi taxele de viză, timpul necesar pentru emiterea deciziilor privind cererile și perioada de valabilitate a vizelor cu intrări multiple, pot fi 
adaptate în funcție de situație și de cooperarea privind readmiterea migranților ilegali, în urma unei evaluări complete și obiective a Comisiei Europene. 

O dată ce poziția Parlamentului European este confirmată de plen, negociatorii PE și Consiliu vor putea începe discuțiile în vederea obținerii unui acord.   

În ceea ce privește vizele umanitare, acestea ar reduce numărul refugiaților care și-ar putea pierde viața în timpul migrației. Solicitanții de azil ar trebui să 
poată solicita vizele umanitare la ambasadele și consulatele UE din străinătate, permițându-le să intre în Europa în condiții de siguranță.  

În acest context, Comisia LIBE a solicitat Comisiei Europene să prezinte, până la 31 martie 2019, o propunere legislativă de instituire a unei vize umanitare 
europene. Titularii ar fi primiți în Europa - numai în statul membru care emite viza - cu unicul scop de a depune o cerere de protecție internațională. Deputații 
europeni au subliniat că UE nu dispune de un cadru armonizat de proceduri de intrare protejate pentru persoanele care solicită protecție internațională și 
subliniază că din cauza unor soluții juridice insuficiente, aproximativ 90% dintre cei cărora li s-a acordat statutul de refugiat sau protecția subsidiară au ajuns în 
Uniunea Europeană prin mijloace neregulamentare. 

Vizele umanitare vor contribui la combaterea numărului de persoane dispărute sau decedate în Marea Mediterană și a rutelor de migrație către UE,  pentru 
combaterea traficului cu persoane și pentru gestionarea mai bună a sosirilor și a prelucrării cererilor de azil. Acest instrument ar trebui să contribuie la 
optimizarea bugetului statelor membre și a bugetului UE pentru azil, a procedurilor de aplicare a legii, a controlului frontierelor, a supravegherii acestora, 
precum activitățile de căutare și salvare. Cu toate acestea, decizia de eliberare a vizelor umanitare europene ar trebui să rămână o responsabilitate exclusivă a 
statelor membre. Beneficiarii vizelor vor trebui să-și justifice solicitarea printr-o expunere bine întemeiată sau evidențiind un risc de persecuție, și să nu se afle 
deja în procesul de reinstalare. Evaluarea cererii nu ar trebui să implice un proces de determinare completă a statutului, dar înainte de eliberarea vizei, fiecare 
solicitant ar trebui să facă obiectul unei verificări de securitate, prin intermediul bazelor de date naționale și europene relevante, „pentru a se asigura că nu 
prezintă un risc de securitate”. 

Raportorul Juan Fernando López Aguilar (S&D, ES) a subliniat că „(…) După mai mult de 4 ani de negocieri dure, avem o nouă și, eventual, ultima oportunitate 
de a aproba vize umanitare europene. Trebuie să facem mai mult pentru a ajuta persoanele aflate în nevoie, deoarece, în prezent, nu există suficiente căi legale și 
sigure pentru UE și pentru cei care doresc protecție internațională.” 

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96812/JUAN+FERNANDO_LOPEZ+AGUILAR/home
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Această inițiativă legislativă va fi supusă votului plenului PE în sesiunea din luna decembrie a.c.  

Finanțare ambițioasă a proiectelor transfrontaliere pentru conectare 

Rolul Fondului european de dezvoltare regională (FEDR) este acela de a reduce disparitatea dintre nivelurile de dezvoltare din diferitele regiuni și la sprijinirea 
regiunilor mai puțin favorizate, pentru care se acordă o atenție deosebită regiunilor transfrontaliere, zonelor rurale, zonelor afectate de tranziția industrială, 
zonelor cu densitate scăzută a populației, insulelor și regiunilor montane.  

În acest fel, coeziunea economică și socială și cooperarea în regiunile de graniță vecine ar trebui să beneficieze de un sprijin maxim, conform documentului 
adoptat de Comisia pentru dezvoltare regională (REGI), în data de 3 decembrie a.c. Deputații europeni au recomandat adăugarea a încă 2,73 miliarde euro 
pentru alocarea unei sume totale de 11,16 miliarde euro pentru cooperarea teritorială 
europeană prin programul Interreg10, care va fi finanțat prin intermediul Fondului european de 
dezvoltare regională (FEDR), a Fondului social european (FSE +) și a Fondului de coeziune,  pentru 
perioada 2021-2027. 

Comisia REGI recomandă următoarele alocări: 

 67,16% (7,5 miliarde euro) pentru cooperarea transfrontalieră; 

 68% (în total 1,97 miliarde euro) pentru cooperarea transnațională,  

 2% (357,3 milioane euro în total) pentru cooperarea în regiunile ultra-periferice,  

 27% (365 de milioane euro în total) pentru cooperarea inter-regională;  

 69% (970 milioane euro) pentru noua inițiativă privind investițiile inter-regionale în domeniul inovării. 

De asemenea, se recomandă ca aplicațiile pentru persoane și pentru proiecte la scară mică să fie încurajate prin eliminarea barierelor administrative și 
simplificarea accesului la finanțare. „(…) Aceste aplicații pe plan local sunt extrem de importante pentru dezvoltarea zonelor de frontieră" - a declarat raportorul 
Pascal Arimont (PPE, BE). Rata maximă de cofinanțare pentru proiecte ar trebui stabilită la 80%, cu 10% mai mare decât cea propusă inițial de Comisia 
Europeană. 

Până la 10% din finanțarea pentru cooperarea transfrontalieră poate fi alocat noului obiectiv specific Interreg privind „O Europă mai sigură”, în special în ceea 
ce privește acțiunile din domeniul gestionării transfrontaliere și a mobilității și gestionării migrației, inclusiv protecția, integrarea economică și socială a 
migranților și a refugiaților aflați sub protecție internațională. „(…) Programul Interreg este un simbol important împotriva conceptului de izolare și de cooperare 
între vecini. Vrem să fie eliminate obstacolele de la frontiere – inclusiv cele din mințile oamenilor. Regiunile de frontieră ar trebui să devină spații comune în care 
Europa devine o realitate tangibilă în viața de zi cu zi. Acest lucru ne este permis să îl facem cu programul Interreg " – a mai adăugat raportorul.  

                                                 
10 COM(2018)374 - 2018/0199(COD) - Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind dispoziții specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană 
(Interreg) sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare externă - Fișă de procedură 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/REGI/OJ/2018/12-03/1170212RO.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/24922/PASCAL_ARIMONT/home
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20180374.do
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0199(COD)
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Textul documentului  trebuie adoptat de plenul PE, după care pot începe negocierile cu Comisia Europeană și cu Consiliul.  

Îmbunătățirea accesului la informațiile financiare pentru combaterea infracțiunilor grave 

Noile norme care propun îmbunătățirea accesul autorităților, pentru aplicarea legilor, la informațiile financiare, în vederea investigării infracțiunilor grave sau 
a celor de terorism11 au fost aprobate, în data de 3 decembrie a.c.,  de către membrii Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE). 

Datele financiare pot oferi autorităților informații valoroase și pot ajuta la prevenirea, detectarea, investigarea și urmărirea penală a celor care au comis 
infracțiunilor grave și acte de terorism, precum și la schimbul transfrontalier de informații financiare între autoritățile din Uniunea Europeană.  

Raportorul Emil Radev (PPE, BG) a declarat că: „(…) Lupta împotriva infracțiunilor grave depinde adesea de accesul la informație în timp util și de modul în care 
autoritățile competente înțeleg fluxurile de bani. De aceea, trebuie să consolidăm cooperarea dintre unitățile de informații financiare și autoritățile competente, 
păstrând în același timp independența și autonomia lor operațională.”  

Pe lângă proiectul de raport, Comisia LIBE și-a dat votul pentru un mandat necesar începerii discuțiilor informale cu Consiliul, imediat după ce Parlamentul 
European va adopta proiectul în plenul său.  

 

O mai bună securitate a cărții de identitate  

În prezent, există cel puțin 86 de versiuni ale cărților de identitate și 181 de tipuri de documente de ședere aflate în circulație în UE. Din cele 26 de state 
membre ale UE care eliberează cărți de identitate cetățenilor lor, drepturile de proprietate ale cărților de identitate sunt obligatorii în 15 state membre. 
Numărul total al persoanelor detectate cu documente false, inclusiv cărți de identitate, care intră sau ies din UE, ori se află în tranzit, a crescut cu aproximativ 
16% în perioada 2013-2015. Furtul de identitate se estimează că va costa 2 miliarde euro pe an la nivelul UE.

 

 

În acest context, deputații europeni din Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) au convenit, în data de 3 decembrie a.c., asupra nevoii 
de a îmbunătăți securitatea cărților de identitate (CI) ale cetățenilor Uniunii și a documentelor de ședere emise cetățenilor Uniunii și membrilor familiilor lor 
care își exercită dreptul la liberă circulație12. Proiectul de raport adoptat urmărește introducerea unor elemente de securitate comune pentru documentele de 
identitate ale UE pentru a reduce frauda în materie de identitate. Asigurarea faptului că documentele de identitate nu vor mai putea fi falsificate reprezintă un 
element-cheie în lupta împotriva terorismului și a crimei organizate. În prezent, caracteristicile de securitate ale CI, precum și ale documentelor de ședere 
eliberate resortisanților UE și/sau membrilor familiilor acestora variază semnificativ în țările UE. Acest lucru crește riscul de falsificare și de fraudă a identității, și 
creează din ce în ce mai multe probleme în UE.  

                                                 
11 COM(2018)213 - 2018/0105(COD) - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI de stabilire a normelor de facilitare a utilizării informațiilor financiare și de alt 
tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni și de abrogare a Deciziei 2000/642/JAI a Consiliului – Fișă de procedură 
12 COM(2018)0212 - 2018/0104(COD) - Raport al Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu - Al unsprezecelea raport privind transferul și relocarea  

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/LIBE/OJ/2018/12-03/1170399RO.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124850/EMIL_RADEV/home
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/LIBE/OJ/2018/12-03/1170399RO.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-627.780+01+DOC+PDF+V0//EN&language=EN
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2018:0213:FIN:RO:PDF
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0105(COD)&l=en
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20170212.do
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Deputații europeni din Comisia LIBE propun abordarea acestei probleme prin: 

 stabilirea unor caracteristici comune minime de securitate în UE pentru CI stabilite de Organizația Aviației Civile Internaționale (OACI); în plus, CI ar trebui 
să fie albastre și să conțină drapelul UE; 

 efectuarea unei imagini faciale stocate pe un cip aflat pe cărțile de identitate ale cetățenilor; în plus, 
statele membre ar putea include două amprente digitale pe cip; de asemenea, s-ar aplica garanții puternice 
pentru colectarea și utilizarea acestor date; 

 eliminarea treptată a formatelor anterioare de CI în termen de 8 ani; CI care sunt mai puțin sigure  vor fi 
eliminate treptat în termen de 5 ani. 

Numai statele membre care eliberează CI pentru cetățenii lor ar fi afectate de noile reguli. Modificările 
urmează o abordare similară cu cea adoptată deja de UE pentru caracteristicile de securitate ale pașapoartelor. 

Raportorul Gérard Deprez (ALDE, BE) consideră că: „(…) Scopul acestei propuneri nu este numai de a combate frauda în materie de documente, dar, mai ales, 
de a facilita exercitarea dreptului de liberă circulație în interiorul UE, făcând documentele de identitate în UE mai fiabile și mai acceptate pe scară largă. Pe lângă 
identitatea lor națională, cetățenii au ceea ce se poate numi «cetățenie europeană», care le oferă protecție și drepturi. De aceea, în raport am propus să facem 
toate cărțile de identitate albastre și să includem drapelul UE.” 

Pe lângă proiectul de raport, Comisia LIBE și-a dat  votul în ceea ce privește decizia de a iniția negocieri interinstituționale și componența echipei de negociere 
pentru a începe discuțiile informale cu Consiliul, care se vor desfășura imediat după ce proiectul va primi votul final al Parlamentului European. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/1473/GERARD_DEPREZ/home
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PREŞEDINŢIA AUSTRIACĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 

 

 

Consiliul transporturi, telecomuicații și energie 

 
În data perioada 3-4 decembrie 2018 a avut loc, la Bruxelles, reuniunea Consiliului transporturi telecomunicații și energie. Consiliul a convenit asupra 

poziției sale în ceea ce privește o reformă esențială în sectorul transportului rutier, care include condițiile de muncă îmbunătățite ale conducătorilor auto, norme 
speciale privind detașarea conducătorilor auto în transportul internațional, accesul la piața transportului rutier de mărfuri, precum și o mai bună aplicare a 
legislației. Reforma este concepută pentru a asigura un echilibru adecvat între condițiile de muncă ale conducătorilor auto și libertatea de a presta servicii 
transfrontaliere a operatorilor. De asemenea, aceasta va oferi claritate sectorului și va pune capăt interpretărilor naționale divergente ale normelor ”(…) Acordul 
de astăzi va oferi norme mai echitabile pentru conducătorii auto și societățile de transport și o mai mare eficiență pentru autoritățile naționale de control. 
Conducătorii auto profesioniști vor beneficia de condiții de muncă mai bune, iar societățile care își desfășoară activitatea în diferite state membre vor avea de 
câștigat de pe urma unei certitudini juridice sporite și a unei birocrații reduse. Obținerea unui acord cu privire la aceste propuneri a reprezentat o prioritate 
majoră pentru președinția austriacă.” 

Un element esențial pentru îmbunătățirea aplicării legislației este existența unei metode fiabile de înregistrare a locului și a orei la care un camion a 
trecut o frontieră și de localizare a activităților de încărcare și descărcare. A doua versiune a tahografului inteligent va face toate acestea în mod automat. Toate 
vehiculele care efectuează operațiuni de transport internațional vor trebuie să fie echipate cu acest dispozitiv până la sfârșitul anului 2024. 

În ceea ce privește cabotajul (operațiunile societăților de transport efectuate pe o piață națională în afara propriei țări), Consiliul menține regula actuală 
care permite un maximum de 3 operațiuni în 7 zile. Măsurile de punere în aplicare îmbunătățite ar trebui să permită o monitorizare a conformității mai eficientă 
și mai eficace. 

Criteriile de stabilire pentru societățile de transport vor include o revenire regulată a vehiculelor la centrul operațional al societății, pentru a contribui la 
combaterea societăților de tip „cutie poștală”. 

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/12/04/clearer-fairer-and-more-enforceable-rules-for-truck-drivers-council-agrees-its-position/
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Transportatorul ar trebui să organizeze programul de lucru al conducătorilor auto astfel încât aceștia să se poată întoarce la domiciliu (țara de stabilire a 
transportatorului) cel puțin o dată la patru săptămâni – sau, în cazul în care conducătorul auto alege să beneficieze de două perioade de repaus săptămânal 
reduse, după trei săptămâni pe drum. 

Pentru a se asigura condiții de muncă adecvate pentru conducătorii auto, perioada de repaus săptămânal normală trebuie să se desfășoare în afara 
cabinei. Cu toate acestea, pentru a aborda problemele de ordin practic în găsirea unui spațiu de cazare adecvat, perioada de repaus săptămânal normală poate, 
în mod excepțional, să fie petrecută în vehicul, cu condiția îndeplinirii anumitor criterii. 

Reforma clarifică modul în care conducătorii auto profesioniști vor beneficia de principiul remunerației identice, pentru o muncă identică efectuată în 
același loc. Regula generală ar fi aceea că, dacă o operațiune este organizată în așa fel încât să nu fie afectată legătura dintre activitatea conducătorului auto și 
statul membru de stabilire, conducătorul auto ar trebui să fie exclus de la normele privind detașarea. 

Propunerile fac parte din primul pachet privind mobilitatea, prezentat de Comisie în iunie 2017. 
Consiliul a ajuns la un acord general  cu privire la o propunere de promovare a transportului  multimodal pe distanțe lungi.  Obiectivul propunerii este de 

a încuraja trecerea  de la transportul rutier la  moduri de transport  cu emisii scăzute,  cum ar fi căile navigabile interioare, transportul maritim pe distanțe mici și 
transportul feroviar. 

Consiliul a convenit asupra poziției sale privind reforma de consolidare a gestionării infrastructurii rutiere pentru a reduce numărul deceselor și al 
vătămărilor grave înregistrate în accidentele rutiere - „(…) Drumurile bine proiectate și corect întreținute reduc probabilitatea accidentelor rutiere. Această 
reformă va ajuta UE să înregistreze progrese în direcția obiectivului său de a reduce la jumătate numărul deceselor cauzate de accidente rutiere până în 2020.” 

Reforma va extinde domeniul de aplicare al normelor actuale la autostrăzi și la alte drumuri principale din afara rețelei transeuropene de transport (TEN-
T) și va contribui, în mod semnificativ, la îmbunătățirea siguranței infrastructurii rutiere pe teritoriul Uniunii. Propunerea de directivă introduce o evaluare a 
siguranței rutiere la nivelul întregii rețele. Va fi obligatoriu să se țină seama, în mod sistematic, de pietoni, cicliști și alți utilizatori vulnerabili ai drumurilor în 
procedurile de gestionare a siguranței rutiere. 

Consiliul și-a adoptat poziția cu privire la o propunere al cărei obiectiv este să se asigure că programul emblematic al UE Mecanismul pentru 
interconectarea Europei (MIE) va continua să finanțeze proiecte-cheie în sectoarele transporturilor și energiei și în sectorul digital după 2020. 
„(…) Rolul acestui mecanism este de a ajuta statele membre să își îndeplinească obiectivele privind decarbonizarea, transformarea digitală și înlesnirea mobilității. 
Mecanismul pentru interconectarea Europei și-a dovedit utilitatea. Dar dorim să ne asigurăm că programul va continua să se dezvolte și să fie mai bine 
direcționat. Facilitatea există pentru a sprijini statele membre pe calea decarbonizării, transformării digitale și a construirii unei mobilități mai fluide.” A declarat 
Norbert Hofer, ministrul transporturilor, inovării și tehnologiei din Austria, președinte al Consiliului. Obiectivul propunerii privind MIE este dezvoltarea, 
modernizarea și finalizarea rețelelor transeuropene din domeniul transporturilor, energiei și tehnologiei digitale. Aceasta va accelera investițiile în aceste rețele 
și va mobiliza finanțarea atât din sectorul public, cât și din cel privat.  

În domeniul transporturilor, MIE va promova mobilitatea sigură și va susține promovarea unei infrastructuri inteligente.  
În sectorul energiei, programul are ca obiectiv să contribuie la integrarea în continuare a pieței europene a energiei, îmbunătățirea interoperabilității 

transfrontaliere și intersectoriale a rețelelor energetice, facilitarea decarbonizării, precum și asigurarea securității aprovizionării cu energie. În domeniul 
tehnologiei digitale, sfera de aplicare a programului este extinsă pentru a reflecta faptul că transformarea digitală a economiei și a societății în ansamblu 
depinde de accesul universal la rețele fiabile și accesibile de mare și foarte mare capacitate. Conectivitatea digitală este, de asemenea, considerată a fi un factor 
decisiv în reducerea discrepanțelor economice, sociale și teritoriale. 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/12/04/promoting-combined-transport-council-agrees-its-negotiating-stance/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/12/03/making-roads-safer-council-agrees-its-position-on-reform-to-strengthen-road-infrastructure-management/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/12/03/supporting-transport-digital-and-energy-sectors-council-agrees-its-position-on-connecting-europe-facility/
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Consiliul a convenit asupra unei abordări generale cu privire la o propunere de a reuni toate formalitățile de raportare asociate cu o escală în port în 
cadrul unui sistem numit ghișeul unic european în domeniul maritim. ”(…) Un ghișeu unic de raportare pentru nave va reduce în mod semnificativ sarcina 
administrativă pentru transportul maritim. Creăm condiții pentru o aplicare sporită a principiului „doar o singură dată”, astfel încât navele ar trebui să raporteze 
doar o singură dată pentru fiecare escală în port și aceleași informații ar fi reutilizate pentru escale în port ulterioare în interiorul UE.” - a declarat Norbert Hofer, 
ministrul transporturilor, inovării și tehnologiei din Austria, președinte al Consiliului. 
Sistemul ghișeului unic european în domeniul maritim va aborda problema numărului mare de obligații de raportare nearmonizate prin stabilirea unei legături 
între ghișeele unice naționale în domeniul maritim existente, într-un mod coordonat și armonizat. Reforma va îmbunătăți interoperabilitatea între diferitele 
sisteme, ușurând partajarea și reutilizarea datelor. 

Consiliul și-a adoptat poziția privind o propunere de simplificare și raționalizare a actualului cadru de reglementare al UE referitoare la formarea și 
certificarea navigatorilor. Scopul reformei este de a păstra normele UE aliniate la normele internaționale și de a modifica mecanismul centralizat de 
recunoaștere a navigatorilor din țări terțe în vederea creșterii eficienței și eficacității. Aceasta va spori, de asemenea, claritatea juridică în ceea ce privește 
recunoașterea reciprocă a certificatelor navigatorilor eliberate de statele membre ”(…) Factorul uman este un element vital pentru siguranța pe mare și 
formarea la nivel înalt a navigatorilor este esențială pentru reducerea la minimum a tuturor riscurilor. Aceste norme revizuite vor simplifica procedurile, 
asigurând, în același timp, menținerea celor mai înalte standarde.”- a mai adăugat Norbert Hofer. 

Miniștrii au evaluat progresele realizate cu privire la o serie de propuneri, printre care cele privind renunțarea la schimbarea sezonieră a orei și 
actualizarea drepturilor călătorilor din transportul feroviar. 
 Consiliul a adoptat concluzii privind transportul pe căile navigabile interioare. Concluziile recunosc contribuția semnificativă pe care acest mod de 
transport eficient, sigur și durabil o poate avea pentru reducerea efectelor negative ale sectorului transporturilor în ansamblul său. 

Concluziile evidențiază nevoia unor eforturi suplimentare pentru fructificarea potențialului deplin al transportului pe căile navigabile interioare și solicită 
Comisiei să dezvolte un program de acțiuni ulterioare programului de acțiune NAIADES II. Acesta ar trebui să fie lansat până cel târziu la sfârșitul anului 2020. 
În domeniul telecomunicațiilor Consiliul a ajuns la un acord general parțial  privind propunerea de instituire a programului Europa digitală pentru perioada 2021-
2027. Programul vizează  creșterea implementării pe scară largă a tehnologiilor digitale cheie și încurajarea utilizării acestora. „(…) Acest program va contribui la 
asigurarea faptului că beneficiile transformării digitale vor ajunge la toți cetățenii și la toate întreprinderile. Programul va stimula investițiile în domenii esențiale, 
cum ar fi instrumentele cele mai avansate din domeniul securității cibernetice și inovațiile bazate pe inteligența artificială.” A declarat Norbert Hofer, Ministrul 
transporturilor, inovării și tehnologiei din Austria, președinte al Consiliului. 

Programul Europa digitală va oferi finanțare pentru proiecte în cinci domenii: supercalculul, inteligența artificială, securitatea cibernetică, competențele 
digitale avansate, și asigurarea utilizării pe scară largă a tehnologiilor digitale în întreaga economie și societate. 
Finanțarea pentru proiecte care să dezvolte capacitățile de calcul de înaltă performanță ar fi benefică pentru domenii cum ar fi asistența medicală, siguranța 
autovehiculelor și energia din surse regenerabile. Cu sprijinul UE, autoritățile publice și chiar și cele mai mici întreprinderi ar avea un acces mai bun la instalații 
de testare a inteligenței artificiale, ceea ce ar contribui la răspândirea utilizării IA. Ar urma să fie acordată finanțare și pentru echipamente de ultimă generație în 
materie de securitate cibernetică și apărare cibernetică. Programul va sprijini formarea competențelor digitale avansate, atât pentru actuala și viitoarea forță de 
muncă, cât și pentru întreprinderile mici și mijlocii și pentru administrațiile publice. De asemenea, programul va consolida rețeaua de centre de inovare digitală 
care oferă acces la expertiza tehnologică pentru întreprinderi, în special IMM-uri, și administrații publice. 

 

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/12/03/modernising-ship-reporting-systems-council-agrees-its-stance-on-a-maritime-single-window/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/12/03/seafarers-training-council-adopts-its-position-on-streamlined-framework/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/12/03/inland-waterway-transport-exploiting-its-full-potential/
ttps://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/12/04/digital-europe-programme-council-agrees-its-position/
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Consiliul afaceri economice și monetare – ECOFIN 

Întrunit în data de 4 decembrie a.c., Consiliul ECOFIN a aprobat rezultatul negocierilor cu Parlamentul European în ceea ce privește un set de măsuri esențiale 
de reducere a riscurilor din așa-numitul „pachet bancar”. 

Măsurile aprobate contribuie la îndeplinirea a 3 obiective-cheie stabilite în foaia de parcurs a Consiliului ECOFIN privind finalizarea Uniunii bancare, asupra 
căreia s-a convenit în luna iunie 2016: 

 instituirea unui cadru consolidat pentru rezoluția bancară; 

 introducerea posibilității ca autoritățile de rezoluție să suspende plățile băncilor aflate în rezoluție; 

 consolidarea normelor privind cerințele de capital pentru bănci, introducând un indicator obligatoriu al efectului de levier și un indicator obligatoriu de 
finanțare stabilă netă și instituind norme sensibile la riscuri pentru tranzacționarea valorilor mobiliare și a instrumentelor derivate. 

Această aprobare pregătește terenul pentru înregistrarea de noi progrese în ceea ce privește partajarea riscurilor în cadrul Uniunii bancare. 

De asemenea, Comisia Europeană a prezentat un raport cu privire la lucrările de punere în aplicare a planului de acțiune al Consiliului, din luna iulie 2017, 
privind creditele neperformante din sectorul bancar. Raportul arată că, potrivit celor mai recente cifre, nivelul global al creditelor neperformante a scăzut de la 
aproape 1.000 miliarde euro - la sfârșitul anului 2016, la 82 miliarde euro. Ponderea creditelor neperformante în totalul creditelor bancare a scăzut de la 5,4% în 
luna iunie 2016, la 3,4%. Cu toate acestea, ponderea creditelor neperformante este în continuare inegală pe teritoriul UE – înregistrând valori cuprinse între 
0,6%  și 44,9% – iar progresele lente din unele state membre rămân o sursă de îngrijorare. 

Consiliul a mai dezbătut un raport de evaluare a progreselor înregistrate în cadrul discuțiilor tehnice privind sistemul european de asigurare a depozitelor. 

Miniștrii europeni de finanțe au discutat și despre propunerea de instituire a unui impozit pe serviciile digitale. Propunerea, publicată de Comisia Europeană 
în 21 martie 2018 ca parte a „pachetului privind impozitarea economiei digitale”, este menită să ofere o soluție temporară pentru abordarea celor mai urgente 
lacune din domeniul impozitării activităților digitale, asigurând, totodată, condiții de concurență echitabile pentru toate întreprinderile. 

După o analiză aprofundată a tuturor aspectelor tehnice, Președinția austriacă a Consiliului UE a prezentat un text de compromis care cuprinde elementele ce 
se bucură de cea mai mare susținere din partea statelor membre. Cu toate acestea, în acest stadiu, o serie de delegații nu pot accepta textul din rațiuni 
principiale de natură politică, în timp ce alte câteva delegații nu sunt încă mulțumite de anumite puncte specifice din text. Textul nu a obținut sprijinul necesar și 
nu a fost discutat în detaliu. 

Miniștrii au analizat și o declarație comună formulată de delegația franceză și de cea germană. Președinția recomandă ca grupul de lucru al Consiliului să 
continue lucrările pe baza ultimului text de compromis al Președinției Consiliului UE și a elementelor propuse de Franța și Germania, cu obiectivul de a se ajunge 
la un acord cât mai curând posibil. 

De asemenea, Consiliul a adoptat concluzii privind un plan de acțiune pentru combaterea mai eficientă a spălării banilor și a finanțării terorismului și stabilesc 
o serie de măsuri fără caracter legislativ, pe termen scurt, pentru a încuraja cooperarea dintre autoritățile competente. 

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/12/04/banking-union-council-endorses-package-of-measures-to-reduce-risk/
https://ec.europa.eu/info/publications/181128-non-performing-loans-progress-report_en
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14452-2018-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14886-2018-INIT/ro/pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/37276/fr-de-joint-declaration-on-the-taxation-of-digital-companies-final.pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/12/04/money-laundering-council-adopts-conclusions-on-an-action-plan-for-enhanced-monitoring/
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Consiliul ECOFIN a mai adoptat 3 acte legislative menite să ajusteze anumite norme ale UE în materie de TVA, pentru a rezolva 4 probleme specifice, în 
așteptarea introducerii unui nou sistem de TVA. 

Miniștrii europeni au mai aprobat, de asemenea, un raport adresat Consiliului European cu privire la chestiuni fiscale, precum și un raport elaborat de Grupul 
de lucru pentru codul de conduită (impozitarea întreprinderilor), împreună cu concluziile Consiliului, care abordează și cooperarea cu jurisdicțiile din afara UE. 

De asemenea, Consiliul a analizat procedurile aplicabile abaterilor semnificative în curs de desfășurare pentru Ungaria și România. Miniștrii au emis decizii care 
confirmă faptul că nu s-au întreprins acțiuni eficiente, precum și noi recomandări privind măsurile care trebuie luate pentru corectarea abaterilor. 

Totodată, miniștrii au inițiat procesul anual al Semestrului european pentru monitorizarea politicilor economice, bugetare și de ocupare a forței de muncă ale 
statelor membre, pe baza unei prezentări din partea Comisiei Europene. 

 

Consiliul justiţie şi afaceri interne 

În perioada 6-7 decembrie 2018 a avut loc, la Bruxelles, ultima reuniune a Consiliului justiție și afaceri interne, organizată sub egida președinției austriece. 
Subiectele dezbătute au vizat conținutul online care favorizează terorismul, prevenirea acestuia, frontiera europeană și paza de coastă, contrabanda cu migranți,  
dezvoltarea e-justiției europene ș.a. 

În cadrul reuniunii privind afacerile interne din 6 decembrie a.c, Consiliul a aprobat poziția sa de negociere cu privire la regulamentul propus pentru 
prevenirea difuzării online a conținutului terorist care vizează furnizorii de servicii de găzduire în UE, indiferent dacă au sau nu sediul principal într-un stat 
membru. Destinatarii regulamentului propus trebuie să elimine conținutul terorist sau să dezactiveze accesul la acesta în termen de o oră de la primirea unei 
solicitări din partea autorităților.  

Referitor la frontiera europeană și paza de coastă, Consiliul a convenit parțial asupra unui acord care vizează dispozițiile privind returnarea și cooperarea cu 
țările terțe. Ținând cont că nu s-a ajuns la un acord general, negocierile cu Parlamentul European vor fi întârziate până când se va ajunge la un consens pentru 
tot documentul. Cu privire la dispozițiile acceptate, Frontex va putea să furnizeze sprijin tehnic și operațional statelor membre în operațiunile de returnare.  

Nu în ultimul rând, miniștrii au aprobat un set operațional de măsuri care vizează consolidarea luptei împotriva rețelelor de contrabandă cu migranți conform 
solicitării liderilor UE de la reuniunea din octombrie a.c.  Măsurile aprobate urmăresc să perturbe rețelele de contrabandă cu migranți, atât în interiorul, cât și în 
afara UE, ținând cont de nivelul ridicat de adaptabilitate și de intensificarea interconectării diferitelor activități  infracționale.  

Dl Herbert Kickl, ministrul facerilor interne al Austriei a declarat ,, (…) Astăzi am înregistrat progrese importante în ceea ce privește o serie de aspecte 
prioritare în domeniile migrației și securității. Am analizat, de asemenea, finanțarea viitoare a instrumentelor pe care le-am dezvoltat și am discutat prioritățile 
din domeniul justiției și afacerilor interne pentru următorul cadru financiar multianual.” 

În cadrul reuniunii privind justiția din 7 decembrie a.c., s-a pus accentul pe continuarea dezvoltării portalului online e-justiție europeană. Consiliul a adoptat 
strategia și planul de acțiune privind dezvoltarea e-justiției pentru perioada 2019-2023. E-justiția este un portal online prin intermediul căreia se simplifică și se 

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/12/04/vat-council-adopts-short-term-fixes-to-current-eu-system/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14601-2018-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14364-2018-INIT/en/pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/jha/2018/12/06-07/
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/jha/2018/12/06-07/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/12/06/terrorist-content-online-council-adopts-negotiating-position-on-new-rules-to-prevent-dissemination/
https://www.consilium.europa.eu/register/en/content/out?typ=SET&i=ADV&RESULTSET=1&DOC_TITLE=&CONTENTS=&DOC_ID=14978%2F18&DOS_INTERINST=&DOC_SUBJECT=&DOC_SUBTYPE=&DOC_DATE=&document_date_from_date=&document_date_from_date_submit=&document_date_to_date=&docu
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/fight-against-terrorism/foreign-fighters/
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/strengthening-external-borders/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/12/06/european-border-and-coast-guard-council-reaches-partial-agreement-on-returns-and-cooperation-with-third-countries/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14860-2018-REV-1/en/pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/12/06/migrant-smuggling-council-approves-a-set-of-measures-to-fight-smuggling-networks/
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/migratory-pressures/managing-migration-flows/
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/jha/2018/12/06-07/
https://www.consilium.europa.eu/register/en/content/out?typ=SET&i=ADV&RESULTSET=1&DOC_TITLE=&CONTENTS=&DOC_ID=12794%2F3%2F18&DOS_INTERINST=&DOC_SUBJECT=&DOC_SUBTYPE=&DOC_DATE=&document_date_from_date=&document_date_from_date_submit=&document_date_to_date=&
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11724-2018-REV-4/ro/pdf
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îmbunătățește accesul la justiție, iar procedurile judiciare transfrontaliere sunt digitalizate. În perioada 2019-2023, activitățile privind e-justiția se vor concentra 
pe 3 direcții principale: 

 îmbunătățirea accesului la informații în domeniul justiției; 

 continuarea digitalizării procedurilor judiciare și extrajudiciare pentru a oferi un acces mai ușor și mai rapid la instanțele de judecată; 

 asigurarea punerii în aplicare și a gestionării la nivel tehnic a sistemelor naționale de e-justiție pentru a facilita interconectarea și interoperabilitatea 
dintre sistemele statelor membre. 

Portalul e-justiție conține pagini cu informații, instrumente de căutare și formulare dinamice, menite să îmbunătățească și să faciliteze experiența 
utilizatorilor. În acest context, s-a discutat și despre probele electronice (e-evidence) și s-a stabilit poziția Consiliului privind regulamentul care vizează 
îmbunătățirea accesului transfrontalier la acestea.  

De asemenea, au avut loc discuții cu privire la pregătirea mandatelor de negociere pentru un al doilea protocol adițional la Convenția de la Budapesta, 
precum și pentru negocierile dintre UE și SUA privind facilitarea accesului la probele electronice.  

Totodată, pe agenda de lucru s-a aflat și directiva privind contractele pentru vânzarea de bunuri, atât online, cât și offline, care vizează eliminarea barierelor 
ce creează  diferențe în dreptul contractelor, împiedicând comerțul transfrontalier.  

În plus, președinția a prezentat, pentru aprobare, revizuirea regulamentului privind responsabilitățile părintești transfrontaliere legate de custodie, drepturile 
de acces și răpirea copilului.  

Nu în ultimul rând, Consiliul a fost informat cu privire la evoluțiile recente  privind păstrarea datelor, punerea în aplicare regulamentului privind procurorul 
european (EPPO) și aderarea UE la Convenția Europeană a Drepturilor Omului ș.a.  

La reuniunea Consiliului a participat și ministrul justiției din România, dl Tudorel Toader care a preluat 
oficial Președinția acestei formațiuni, ce va fi exercitată de către România începând cu 1 ianuarie 2019. Cu 
acest prilej, dl Tudorel Toader a prezentat câteva dintre prioritățile României în domeniul justiției, între 
care:  

 avansarea negocierilor referitoare la propunerea de Regulament privind probele electronice în 
materie penală și obținerea abordării generale asupra propunerii de directivă din același pachet legislativ;  

 finalizarea dosarului privind regulamentul Bruxelles II bis;  

 numirea procurorului-șef european;  

 consolidarea recunoașterii reciproce în materie penală.  

   De asemenea, au fost prezentate cele mai importante evenimente care se vor desfășura pe perioada 
PRES RO 2019: 

https://e-justice.europa.eu/home.do
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/e-evidence/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/12/07/more-unified-rules-on-contracts-for-the-sales-of-goods-council-agrees-its-position/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/12/07/council-agrees-on-more-effective-rules-to-solve-cross-border-parental-responsibility-issues/
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/eppo/
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I. Reuniunile ministeriale: 
1. Reuniunea informală a miniștrilor JAI: 7-8 februarie 2019, București; 
2. Consiliul JAI: 7-8 martie 2019, Bruxelles; 
3. Consiliul JAI: 6-7 iunie 2019, Luxemburg; 
4. Reuniunea ministerială UE-SUA privind JAI: 19 iunie 2019, București. 

II. Conferințe: 
1. Justiția penală în spațiul cibernetic: 26-27 februarie 2019, București; 
2. Provocări actuale în sistemele penitenciare din Europa – Prevenirea fenomenului radicalizării și reducerea supraaglomerării în penitenciare: 1-4 aprilie 2019, 
Sinaia, județul Prahova; 
3. Reuniunea ordinară a Rețelei judiciare europene în materie civilă și comercială: 15-17 mai 2019, București; 
4. Conferința privind Parchetul European: provocări legate de operaționalizare, 27-28 mai 2019, Iași; 
5. Reuniunea anuală a Rețelei de cooperare legislativă a ministerelor de justiție a statelor membre ale Uniunii Europene: 21 iunie 2019, București; 
6. A 52-a ședință plenară a Rețelei judiciare europene: 26-28 iunie 2019, București; 
7. Adunarea Generală a rețelei europene de formare judiciară: 27-28 iunie 2019, București. 

          De asemenea, dl Tudorel Toader a participat la dejunul de lucru al miniștrilor justiției din statele membre, în cadrul căruia s-a abordat subiectul 
combaterii antisemitismului prin mijloace de drept penal. Totodată, în marja reuniunii a avut întrevederi cu dna Vera Jourova, membru al Comisiei, responsabil 
pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, precum și cu omologii săi din Austria, Luxemburg și Croația. 

 

Consiliul pentru ocuparea forței de muncă, politică socială, sănătate și consumatori 

În perioada 7-8  decembrie 2018  a avut loc la Bruxelles reuniunea Consiliului pentru Ocuparea Forței de muncă, politică socială, sănătate și consumatori 
( ESCO) 

În urma dezbaterilor privind domeniul sănătate, Consiliul a adoptat  recomandare referitoare la consolidarea cooperării în combatere bolilor care pot fi 
prevenite prin vaccinare „(…) ratele  vaccinării  variază foarte mult în UE. Trebuie să învățăm unii de la alții și să colaborăm pentru a contracara reticența față de 
vaccinare și să oferim cetățenilor noștri informații exacte cu privire la beneficiile vaccinării ”. A declarat Beate Hartinger-Klein, ministrul federal al muncii, 
afacerilor sociale, sănătății și protecției consumatorilor din Austria. Documentul stabilește o serie de acțiuni care trebuie întreprinse  de către statele membre și 
Comisie în limitele competențelor în special în ceea ce privește planurile de vaccinare , instituirea unui sistem european  de  schimb de informații cu privire la 
vaccinare, monitorizarea beneficiilor și riscurilor vaccinării precum și activitățile de comunicare și educație referitoare la beneficiile vaccinării și la combaterea 
reticenței față de vaccinare. 

În continuare miniștrii au susținut un schimb de opinii în legătură cu Abordarea reticenței față de vaccinare la nivelul UE și la nivel național: provocări și 
posibilități într-o lume digitalizată.  Dezbaterea s-a bazat pe o notă de orientare a Președinției prin care miniștrii sunt invitați să facă schimb de bune practici 

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/12/06/fight-against-antisemitism-council-declaration/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14152-2018-REV-1/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14302-2018-REV-1/ro/pdf
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pentru a crește gradul de vaccinare, să analizeze modalitățile de combatere a dezinformării cu privire la vaccinuri și vaccinare în special pe internet și să-și 
prezinte opiniile cu privire la motivele care stau la baza diferențelor dintre statele membre. 

Miniștrii au fost informați printr-un raport cu privire la progresele înregistrate de către Președinție referitor la propunerea de regulament privind evaluarea 
tehnologiilor medicale COM(2018) 51 final. Propunerea Comisie creează un cadru comun pentru evaluare la nivelul UE a organismelor statelor membre cu 
privire la eficiența  clinică relativă a anumitor medicamente și dispozitive medicale. 

Comisia a prezentat miniștrilor concluziile  raportului  intitulat  ” Starea sănătății în UE” Raportul prezintă  analize comparative cu privire la starea de sănătate 
a cetățenilor UE și la performanța sistemelor de sănătate  din cele 28 de state membre  ale UE , din 5 țări candidate  și din 3 țări membre ale Asociației Europene 
a Liberului Schimb (AELS). 

Comisia a informat Consiliul cu privire la punerea în aplicare a Directivei 2011/62/UE (14721/18) privind medicamentele falsificate care urmează să intre în 
vigoare la data de 9 februarie 2019.Începând cu această dată, operatorii economici din întregul  lanț de aprovizionare, inclusiv farmaciile și spitalele, vor trebui 
să scaneze pachetele de medicamente pentru a verifica autenticitatea acestora. 

În data de 6 decembrie 2018 Consiliul a dezbătut teme privind politica socială și ocuparea forței de muncă. Consiliul a convenit poziția sa cu privire la 
Propunerea de regulament de instituire a  Autorității Europene a Muncii (ELA)  COM(2018) 131 final. Obiectivul Regulamentului este de a crea un nou organism 
care să sprijine statele membre în punerea în aplicare a legislației UE în domeniul mobilității transfrontaliere a forței de muncă și al coordonării sociale inclusiv în 
ceea ce privește libera circulație  a lucrătorilor, detașarea lucrătorilor și serviciilor cu grad ridicat de mobilitate.”(…) Apreciem acordul general convenit azi cu 
privire la ELA. Propunerea asigură un bun echilibru între instituirea unui organism eficient de sprijinire a statelor membre  în punerea în aplicare a legislației UE în 
domeniul mobilității transfrontaliere  a forței de muncă și al coordonării sociale și respectarea competențelor naționale.” A declarat Beate Hartinger-Klein, 
ministrul federal al muncii, afacerilor sociale, sănătății și protecției consumatorilor din Austria. 

Miniștrii au susținut o dezbatere privind Semestrul european 2019 pe baza unei note de orientare a Președinției. Participanții la dezbatere au fost invitați să-și 
prezinte opiniile cu privire la principalele elemente ale pachetului de toamnă al Semestrului european 2019 și anume dacă acestea sunt adecvate și țin seama de 
provocările piețelor în schimbare ale forței de muncă și de impactul asupra sistemelor de protecție socială. În legătură cu tema dezbaterii Comisia a prezentat: 

- Comunicarea - Analiza anuală a creșterii 2019 Pentru o Europă mai puternică într-un context de incertitudine la nivel mondial, COM(2018) 770 final ; 

- Raportul Comisiei privind mecanismul de alertă 2019 ;  

- proiect de raport comun al Comisiei și al Consiliului privind ocuparea forței de muncă care însoțește Comunicarea Comisiei privind Analiza anuală a 
creșterii 2019; 

- Propunerea de Recomandare a Consiliului  privind politica economică a zonei euro. 

În ceea ce privește recomandarea privind politica economică a zonei euro Consiliul a aprobat contribuția sa privind aspectele legate de ocuparea forței de 
muncă și aspectele sociale 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52018PC0051
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14721-2018-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14583-2018-INIT/ro/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52018SC0069
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14412-2018-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14443-2018-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14444-2018-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14442-2018-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14445-2018-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14533-2018-REV-1/ro/pdf
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Miniștrii au aprobat mesajele-cheie pregătite de către Comitetul  pentru ocuparea forței de muncă și de către Comitetul pentru protecție socială (CPS) în 
urma evaluărilor tematice privind  „Aspectele sociale ale digitalizării” (CPS) și „Digitalizarea și robotizarea muncii” (EMCO)”. De asemenea, miniștrii au aprobat 
mesajele –cheie ale EMCO  privind punerea în aplicare a Recomandării privind șomajul de lungă durată. 

Consiliul a convenit poziția sa cu privire la Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de moodificare a Directivei 2004/37/CE privind 
protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă ”(…) Propunerea cu privire la care s-a 
convenit astăzi reprezintă un pas important mai departe în direcția protejării sănătății lucrătorilor din UE. Această Directivă va îmbunătăți semnificativ condițiile 
de muncă pentru milioane de cetățeni și va evita zeci de mii de cazuri de îmbolnăviri.” –a  declarat  Beate Hartinger-Klein, ministrul federal al muncii, afacerilor 
sociale, sănătății și protecției consumatorilor din Austria. 

În continuare, miniștrii au ajuns la un acord cu privire la o propunere de recomandare a Consiliului privind accesul la protecție socială a lucrătorilor și a 
persoanelor care desfășoară o activitate independentă. 

După o pauză de prânz miniștrii au organizat o dezbatere pe tema ”Investițiile în capitalul uman prin intermediul CFM: contribuția fondurilor și a programelor 
UE la convergență, echitate și competitivitate” , pe baza unei note de orientare a Președinției. 

Consiliul a fost informat pe baza unui raport intermediar cu privire la progresele realizate în privința Propunerii de regulament privind Fondul european de 
ajustare la globalizare (FEG). 

Miniștrii au examinat un set de concluzii cu privire la egalitate de gen, tineretul și digitalizarea. Președinția a concluzionat că textul a fost susținut de 26 de 
delegații inclusiv de către Președinție. Concluziile au fost elaborate în cadrul evaluării anuale a punerii în aplicare a Platformei de acțiune de acțiune de la Beijin 
de către UE și statele membre. 

Miniștrii au fost informații printr-un raport intermediar cu privire la progresele referitoare la Propunerea de directivă privind egalitatea de tratament. Scopul 
propunerii este de consolida protecția împotriva discriminării din motive de religie, convingere, handicap, vârstă sau orientare sexuală.Totodată, propunerea 
urmărește să acopere lacunele din legislația UE, extinzând protecția împotriva discriminării dincolo de domeniul ocupării forței de muncă, respectiv în ceea ce 
privește accesul la bunuri și servicii. 

 

 

 

 
 
 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14411-2018-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14409-2018-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14579-2018-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14596-2018-REV-1/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14246-2018-INIT/ro/pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/37363/gender-equality_text-adopted.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14253-2018-INIT/ro/pdf
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COMITETUL EUROPEAN AL 

REGIUNILOR (CoR) 

 

 

Politica de coeziune 2021-2027 mai aproape de nevoile cetățenilor 

În data de 5 decembrie a.c., în cadrul sesiunii plenare a CoR, a avut loc dezbaterea privind politica de coeziune 2021-202713, la care a participat dna 
Corina Crețu, membu al Comisiei Europene, responsabil pentru politica regională.  

În această sesiune au fost adoptate 4 avize CoR care aduc modificări propunerilor Comisiei Europene privind politica de coeziune din perioada 2021-
2027. CoR propune ca politica de coeziune să fie mai ușoară, mai flexibilă și să nu fie utilizată ca sancțiune sau stimulent pentru atingerea altor obiective, cu 
scopul de a reducere disparitățile și de a oferi mai multe oportunități cetățenilor europeni. Liderii locali și regionali și-au exprimat punctele de vedere cu privire 
la modalitățile de îmbunătățire a dispozițiilor generale care reglementează principalele fonduri ale UE: Regulamentul privind dispozițiile comune, Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul european de cooperare teritorială.  

Dl președinte Karl-Heinz Lambertz, a declarat că: „(…) Propunerile prezentate vor moderniza, simplifica și îmbunătăți politica de coeziune, demonstrând 
angajamentul regiunilor și orașelor Europei de a consolida această politică, astfel încât aceasta să fie adecvată pentru viitor. Avem nevoie de mai multă 
flexibilitate și gestiune partajată pentru a asigura impactul așteptat de cetățenii noștri. Acest lucru va permite politicii de coeziune să abordeze provocările cu 
care se confruntă Europa nu numai în prezent, ci și în viitor. ”  

Dna Corina Crețu a precizat că: „(…) Activitatea CoR referitoare la viitorul politicii de coeziune a contribuit la stabilirea ritmului negocierilor. Salut 
abordarea constructivă a acestora în ceea ce privește propunerile Comisiei, în special sprijinul pentru un parteneriat puternic, de principiu, pentru dezvoltarea 
locală și pentru acordurile de parteneriat în toate statele membre. Încă de la începutul dezbaterii privind viitorul Uniunii Europene, CoR a fost unul dintre 
principalii susținători ai politicii de coeziune, fapt dovedit prin contribuția sa decisivă la Alianța pentru coeziune. Am convingerea că buna noastră cooperare va 
continua să dea roade și să deschidă calea pentru o politică de coeziune puternică. ” 

Fondul european de dezvoltare regională este în prezent cel mai puternic fond de investiții din UE, cu aproximativ 200 miliarde EUR pe o perioadă de 7 
ani și Fondul de coeziune, rezervat pentru țările al căror produs intern brut pe cap de locuitor se situează sub pragul de 90% din media UE - trebuie să se 

                                                 
13 Politica de coeziune este principalul instrument al UE pentru promovarea coeziunii economice, sociale și teritoriale și va dispune de 373 miliarde euro până în 2020.   

https://cor.europa.eu/ro/news/Pages/regions-deliver-proposals-to-make-EUs-.aspx
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concentreze asupra coeziunii economice, sociale și teritoriale. CoR solicită revizuirea reducerii de 46% propusă de Comisie pentru Fondul de coeziune și 
asigurarea unui buget stabil pentru FEDR (+ 1%).  

UE trebuie să sprijine orașele și regiunile pentru a contracara efectele Brexit-ului 

În data de 6 decembrie a.c., în cadrul sesiunii plenare a CoR, a avut loc dezbaterea privind retragerea Regatului Unit din UE, la care a participat dl Michel 
Barnier, negociator-şef al UE cu Regatul Unit.  

Dl Barnier a luat cuvântul în plenul CoR la doar câteva zile după ce șefii de stat și de guvern ai statelor membre UE au aprobat Acordul de retragere. 
Acordul privind retragerea Regatului Unit va fi prezentat Parlamentului din Regatului Unit pentru prima etapă a procesului de ratificare, la data de 11 decembrie 
a.c. Negociator-şef al UE cu Regatul Unit a menționat că s-a obținut un acord echilibrat, care respectă principiile UE, care ţine cont și de solicitările Regatului 
Unit. Pentru perioada 2014-2020, s-a convenit ca toate angajamentele să fie asumate în continuare de cele 28 de state membre pentru a oferi stabilitate 
financiară, a menține concurența loială și oportunitățile de cooperare cu orașele, regiunile sau universitățile din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de 
Nord. Membrii CoR au subliniat că trebuie luate măsuri pentru atenuarea impactului retragerii Regatului Unit, precum și pentru un buget al UE care să stimuleze 
economiile regionale.  

În cadrul celei de-a 132-a sesiune plenară a CoR (5-6 decembrie a.c.) au mai fost adoptate avize pentru:  

 Fondul social european Plus; 

 Mecanismul transfrontalier; 

 Reforma PAC; 

 Fondul european de ajustare la globalizare; 

 Modele de asumare a răspunderii la nivel local în domeniul energiei și rolul comunităților energetice locale în tranziția energetică din Europa; 

 Cerințele minime pentru reutilizarea apei; 

 Programul spațial al Uniunii și Agenția Uniunii Europene pentru Programul spațial; 

 Plan de acțiune: finanțarea creșterii durabile; 

 Programul privind piața unică; 

 Impozitarea economiei digitale; 

 Corpul european de solidaritate și noua strategie a UE pentru tineret 

 Programul Europa digitală (2021-2027); 

 Pachetul privind extinderea; 

 Vecinătatea și întreaga lume; 

 Programul de sprijin pentru reforme și Funcția europeană de stabilizare a investițiilor; 

 Programul InvestEU; 

 Prioritățile pentru programul de lucru al Comisiei Europene în 2019. 

https://cor.europa.eu/en/news/Pages/EU-must-support-cities-and-regions-to-counter-effects-of-Brexit.aspx
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Pregătirea Președinției române a                     

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 

 

Întrevederi cu înalți reprezentanți ai Secretariatului general al Consiliului UE și ai 

Parlamentului European 

În data de 4 decembrie 2018, au avut loc, la Bruxelles, întrevederile dlui George Ciamba, ministrul delegat pentru afaceri europene din România, cu dl 
Jeppe Tranholm-Mikkelsen, Secretar general al Consiliului UE, cu dl Klaus Welle, Secretar general al Parlamentului European, şi cu dl Jean Arthuis, președintele 
Comisiei pentru bugete din Parlamentul European. 

Întâlnirile au avut loc în cadrul dialogului intensificat cu reprezentanții instituțiilor europene în vederea pregătirii preluării Președinției române a 
Consiliului UE și a vizitei Guvernului României la Bruxelles pentru întrevederea cu Colegiul comisarilor europeni. 

Temele au fost legate de contextul derulării Președinției române a Consiliului UE, marcat de procesul Brexit, de alegerile pentru Parlamentul European, 
de finalizarea procesului de reflecție privind viitorul Uniunii și de negocierile privind Cadrul Financiar Multianual pentru perioada 2021-2027. 

În dialogul cu Secretarul general al Consiliului UE, dl ministru George Ciamba a subliniat importanța unei bune cooperări în gestionarea aspectelor 
practice din procesul decizional generate de specificul finalului de legislatură europeană. 

În cadrul discuțiilor cu președintele Comisiei pentru bugete din Parlamentul European, ministrul român şi-a exprimat disponibilitatea de a contribui la 
avansarea într-un timp cât mai scurt a negocierilor privind Cadrul Financiar Multianual pentru perioada 2021-2027, cu scopul de a permite astfel atingerea unui 
acord în timp util.  
 

http://mae.ro/node/47604
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BREXIT 

Stadiul negocierilor dintre Uniunea Europeană și 

Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord 

 

 

Din 4 decembrie a.c., Camera Comunelor examinează propunerea guvernului May privind Acordul de retragere. 

Curtea Supremă de Justiție a Scoției întreabă Curtea de Justiție a Uniunii Europene dacă există posibilitatea 

revocării unilaterale a intenției unui stat de a se retrage din UE. 

 
La 25 noiembrie a.c., Consiliul European a aprobat proiectul de Acord de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeană și declarația politică privind cadrul 

pentru relațiile viitoare dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit. În baza prevederilor art. 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană, Parlamentul European 
urmează să aprobe propunerea, cu majoritate simplă, ceea ar trebui să fie o formalitate dacă se ajunge la un acord între grupurile politice. Consiliul va încheia 
acordul prin vot cu majoritate calificată puternică. De asemenea, Parlamentul Regatului Unit trebuie să ratifice acordul în conformitate cu normele sale 
constituționale. 

Dacă acordul de retragere este ratificat de ambele părți, vor începe negocierile privind viitoarea relație dintre cele două părți, în baza declarației politice 
aprobate de Consiliul European. Fără ratificare, nu va exista nici un acord de retragere sau perioadă de tranziție. Scenariul unei retrageri fără acord nu poate fi 
exclus;  prin urmare, este necesar ca fiecare comunitate să se pregătească și pentru această situație, potrivit unei noi declarații a negociatorului șef pentru 
Brexit, dl Michel Barnier. 

Începând cu data de 4 decembrie a.c., Camera Comunelor va examina în 5 sesiuni moţiunea guvernului prin care se aprobă Acordului privind condiţiile 
ieşirii Regatului Unit din UE, precum şi declarația politică.  Deputaţii vor putea propune amendamente, dar acestea nu sunt obligatorii din punct de vedere legal. 
Preşedintele Camerei va selecta maxim 6 dintre acestea. 

Potrivit unei analize realizată de Fundația Robert Schuman, majoritatea slabă pe care guvernul Theresei May o deține în Camera Comunelor, precum și 
complexitatea intereselor politice, fac ratificarea Acordului extrem de dificilă.  

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-18-6703_en.htm
https://www.parliament.uk/business/news/2018/december/the-meaningful-vote/
https://www.robert-schuman.eu/fr/questions-d-europe/0494-brexit-les-lecons-de-la-negociation-pour-l-union-europeenne
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Situația este în prezent îngreunată și de poziția Scoției. Premierul Scoției, dna Nicola Sturgeon, și-a exprimat din nou opoziția 
față de documentele negociate de premierul May, calificându-le drept „o săritură în gol cu ochii legați”. Potrivit declarațiilor acesteia, 
reprezentanții partidului său din Parlamentul britanic  vor vota împotriva Brexitului.   

Pe de altă parte, Curtea Supremă de Justiție din Scoția întreabă Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) dacă un stat 
membru care a notificat Consiliul European cu privire la intenția sa de a se retrage din UE, în concordanță cu prevederile art. 50 din 
TUE, poate, în mod unilateral, să revoce acea notificare și dacă poate, în ce condiții?   

Avocatul general a propus CJUE să declare că art. 50 TUE permite revocarea unilaterală a notificării făcute de un stat membru 
cu privire la intenția sa de a se retrage din UE până în momentul în care acordul de retragere este încheiat oficial.  

La nivelul UE se continuă acțiunile punctuale pentru Brexit: la 7 decembrie a.c., UE a decis cu privire la cotele tarifare pe care 
le va aplica după Brexit pentru un anumit număr de produse agricole, din pește, industriale, precum și produse agricole prelucrate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Prim-ministrul al Scoției - 

Nicola Sturgeon 

https://www.dw.com/ro/brexit-ul-ridic%C4%83-%C3%AEntreb%C4%83ri-existen%C8%9Biale-pentru-na%C8%9Bionali%C8%99tii-sco%C8%9Bieni/a-46587356
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-12/cp180187en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/12/07/eu-tariff-rate-quotas-after-brexit-council-endorses-agreement-with-the-european-parliament/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=EU+tariff+rate+quotas+after+Brexit%3a++Council
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/12/07/eu-tariff-rate-quotas-after-brexit-council-endorses-agreement-with-the-european-parliament/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=EU+tariff+rate+quotas+after+Brexit%3a++Council
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În data de 6 decembrie 2018, Curtea de justiție a Uniunii Europene s-a pronunțat în cauza C-675/17  - Ministerul sănătății vs Hannes Preindl. 

 

Starea de fapt: 

În anul 2013, Ministerul sănătății din Italia a admis cererea de recunoaștere a titlului „Doktor der Zahnheilkunde” pentru exercitarea profesiei de medic 
dentist în Italia pentru domnul Hannes Preindl (resortisant italian). Acest titlu i-a fost eliberat de Universitatea de Medicină din Innsbruck (Austria). În anul 2014, 
domnul Preindl a depus la Ministerul italian al sănătății o cerere prin care a solicitat recunoașterea titlului obținut în Austria, pentru a putea exercita în țara sa 
natală și profesia de „medic chirurg”. Ministerul italian a refuzat să recunoască acest titlu, motivând că Directiva 2005/36 privind recunoașterea calificărilor 
profesionale14 nu prevede că o persoană poate efectua două formări profesionale, în mod simultan. Concret, domnul Hannes Preindl s-a confruntat cu situația în 
care înscrierea simultană la două cursuri de calificare este posibilă conform dreptului austriac, dar este interzisă, în mod expres, de dreptul italian. În fața acestui 
refuz, domnul Preindl a sesizat instanțele administrative italiene.  

Starea de drept :  

Consiliul de Stat din Italia a solicitat Curții de Justiție a UE să stabilească dacă directiva indicată obligă un stat membru, a cărui legislație prevede obligația 
de formare pe bază de program integral și interdicția înscrierii simultane la două formări, să recunoască automat titlurile eliberate într-un alt stat membru la 
încheierea unor formări parțial concomitente. De asemenea, Consiliului de Stat din Italia a cerut să se stabilească dacă, atunci când titlul a fost eliberat la 
încheierea unei formări cu frecvență parțială, statul membru gazdă (Italia) poate să verifice respectarea condiției potrivit căreia durata totală, nivelul și calitatea 
formărilor cu frecvență parțială nu sunt inferioare formărilor continue pe bază de program integral.  

                                                 
14 Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale (JO 2005, L 255, p. 22, Ediție specială, 05/vol. 8, p. 3, 

rectificare în JO 2007, L 271, p. 18).   

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-12/cp180188ro.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=757DA138A5FC45E6EC0DF96C4D22E319?text=&docid=208556&pageIndex=0&doclang=ro&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=706827
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Răspunsul Curții de Justiție la întrebarea preliminară a Consiliului de Stat din Italia 

CJUE a observat că directiva prevede un sistem de recunoaștere automată a titlurilor, întemeiat pe condiții minime de formare profesională stabilite de 
comun acord între statele membre.  Prin urmare, directiva permite statelor membre să autorizeze formarea cu frecvență parțială, cu condiția ca durata totală, 
nivelul și calitatea acestei formări să nu fie inferioare celor ale formărilor continue pe bază de program integral. De asemenea, directiva nu se opune ca statele 
membre să autorizeze înscrierea simultană la mai multe formări.  

Curtea de Justiție a stabilit că un stat membru, a cărui legislație prevede obligația de formare pe bază de program integral și interdicția înscrierii 
simultane la două formări, trebuie să recunoască automat titlurile de calificare prevăzute de directivă și eliberate într-un alt stat membru, chiar dacă persoana în 
cauză a urmat o formare cu frecvență parțială sau mai multe cursuri simultan, ori eventual în perioade parțial suprapuse, din moment ce sunt îndeplinite 
cerințele referitoare la formare din directivă. Curtea a subliniat că statului membru de origine (Austria) îi revine obligația de a se asigura că durata totală, nivelul 
și calitatea formărilor cu frecvență parțială nu sunt inferioare formărilor continue pe bază de program integral și, pe un plan mai general, că sunt respectate 
toate cerințele prevăzute de directivă. Astfel, sistemul de recunoaștere automată și necondiționată a titlurilor de calificare, precum cel prevăzut de Directiva 
2005/36, ar fi grav compromis în cazul în care statele membre ar avea posibilitatea să repună în discuție, la aprecierea lor, temeinicia deciziei autorității 
competente dintr-un alt stat membru de a elibera aceste titluri. 

Concluzie: 

Titlurile universitare obținute în cadrul unor cursuri de studii parțial simultane trebuie să fie recunoscute automat în toate statele membre în cazul în 
care sunt respectate condițiile minime de formare prevăzute de dreptul Uniunii. De asemenea, obligația de a se asigura că sunt respectate condițiile respective îi  
revine statului membru în care este eliberat titlul.  
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