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COMISIA EUROPEANĂ 

 

 

Ajutor umanitar și gestionarea crizelor  

UE furnizează finanțare umanitară suplimentară pentru Ucraina 

Uniunea Europeană a alocat o sumă suplimentară, de 4 milioane de euro, pentru asistența umanitară de care este atât de multă nevoie în estul Ucrainei, 
odată cu venirea iernii. Această finanțare va fi îndreptată spre a susține, pe timpul iernii, populația cea mai vulnerabilă din zonele care nu sunt controlate de 
guvern, acoperind, spre exemplu, furnizarea de instalații de încălzire. Proiectele umanitare finanțate de UE în zonele controlate de guvern și în cele care nu sunt 
controlate de guvern asigură, printre altele, asistență alimentară, reparații ale locuințelor, apă și instalații sanitare, sprijin pentru protecție, asistență medicală, 
educație în situații de urgență și sprijin pentru activități de deminare. 

Din anul 2014 până în prezent conflictul din această zonă a afectat peste 4,4 milioane de persoane, dintre care 3,4 milioane au, în  continuare, nevoie de 
asistență umanitară. Nevoile sunt în creștere iar accesul umanitar este limitat în zonele care nu sunt controlate de guvern. Suspendarea plății pensiilor către 
persoanele strămutate în interiorul țării continuă să reprezinte o problemă gravă. Bombardarea zonelor împiedică furnizarea de servicii esențiale, cum ar fi 
alimentarea cu apă și electricitate, de ambele părți ale liniei de contact. Ucraina se situează pe locul cinci în lume în ceea ce privește victimele civile. 
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Dialoguri și consultări cu cetățenii 

Comisia Europeană a prezentat în data de 11 decembrie 2018, înaintea Consiliului European, un raport intermediar cu privire la dialogurile și consultările 
cu cetățenii. Raportul intermediar1 arată că aproape două treimi dintre europeni afirmă că sunt optimiști în legătură cu viitorul Uniunii Europene. Acesta fiind cel 

mai înalt nivel de încredere înregistrat din anul 2009. Majoritatea cetățenilor consideră 
că Europa are un rol esențial pentru a răspunde provocărilor cu care ne confruntăm în 
prezent, printre care schimbările climatice, problemele economice și sociale, migrația și 
securitatea. Europa este percepută ca fiind un continent al valorilor, un proiect pentru 
pace și un spațiu al libertății și democrației, în care drepturile fundamentale sunt 
respectate. Deși numeroși cetățeni apreciază avantajele oferite de moneda euro 
(aproape trei sferturi din populația zonei euro sprijină uniunea economică și monetară), 
persistă încă temeri legate de fluctuațiile sau instabilitatea prețurilor cauzate de 
nerespectarea normelor. Europenii își doresc un grad mai mare de armonizare în ceea ce 
privește protecția mediului și siguranța alimentară sau o economie dinamică, precum și 
reforme care să facă Uniunea eficientă și transparentă. Un raport final va fi prezentat la 
primul summit UE27 de la Sibiu, din România, la 9 mai 2019, cu doar câteva săptămâni 
înaintea alegerilor europene. 

În cadrul Anului european al cetățenilor 2013, Comisia a lansat primul său dialog 
cu cetățenii, dedicat dezbaterilor și schimburilor de opinii cu cetățenii, precum și cu 

politicienii de la nivel național și local. Aceste întâlniri publice, concepute și organizate de Comisia Europeană, permit cetățenilor din toate mediile societății să 
dezbată, să facă schimb de opinii și să vorbească liber cu cei aflați în slujba lor, de la 
membrii Comsiei Europene, ai Parlamentului European, ai Comitetului Regiunilor și ai 
Comitetului Economic și Social European până la reprezentanți ai autorităților europene, 
naționale, regionale sau locale. În luna martie 2017, Comisia a lansat, odată cu publicarea 
unei „Cărți albe privind viitorul Europei”, o nouă dezbatere asupra viitorului UE cu 27 de 
state membre. Pentru a stimula această dezbatere, Comisia a mărit, în mod semnificativ, 
numărul întâlnirilor organizate sub formă de dialog. Membrii Comisiei au străbătut 
Europa și au ascultat opiniile cetățenilor cu privire la scenariile prezentate în Cartea albă, 
dându-le astfel multora șansa de a-și expune punctele de vedere referitoare la viitorul 
Uniunii. 

                                                 
1 Raport intermediar privind dialogurile și consultările cu cetățenii  
 

https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_ro
https://ec.europa.eu/commission/progress-reports-citizens-dialogues-and-consultations_ro
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Afaceri economice și financiare, impozitare și vamă  

Normele referitoare la comerțul electronic și noul rol al piețelor online în lupta împotriva fraudei 

Comisia a anunțat, în data de 11 decembrie 2018, noi măsuri, 
detaliate, pentru a facilita tranziția către noile norme privind TVA, care vor 
intra în vigoare în luna ianuarie 2021. 

Normele2 stabilesc măsurile necesare pentru a se garanta că piețele 
online pot juca un rol în lupta împotriva fraudei fiscale și pentru a ușura 
povara administrativă pentru companiile care vând mărfuri online. Măsurile 
au ca temei Propunerile Comisiei pentru o reformă profundă a sistemului de 
TVA din UE, prezentate în luna octombrie 2017, precum și Planul de acțiune 
privind TVA intitulat „Către un spațiu unic pentru TVA în UE”, prezentat în 
luna aprilie 2016. 

Ca parte a Agendei mai ample a UE de combatere a fraudei în 
domeniul TVA și de ameliorare a colectării TVA pentru vânzările pe internet 
noile măsuri ar trebui să ajute statele membre să recupereze veniturile 
fiscale de 5 miliarde EUR care se pierd în acest sector în fiecare an, cifră care 
se va ridica la 7 miliarde EUR până în anul 2020.  

 Normele introduc noi elemente de bază pentru sistemul care le va fi 
necesar companiilor online pentru a beneficia pe deplin de piața unică a UE. 
Portalul electronic pentru TVA sau „ghișeul unic” pentru companii, introdus 
prin aceste măsuri, va permite companiilor care vând mărfuri online să își 
îndeplinească obligațiile în materie de TVA în UE prin intermediul unui portal 
online ușor de utilizat, în propria lor limbă. În absența portalului, companiile 

                                                 
2  COM(2018) 819 - Propunere de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 
2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 în ceea ce privește dispozițiile referitoare 
la vânzările de bunuri la distanță și anumite livrări interne de bunuri 
COM(2018) 821 - Propunere de Regulament de punere în aplicare al Consiliului de 
modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 în ceea ce privește 
livrările de bunuri sau prestările de servicii facilitate de interfețe electronice și regimurile 
speciale pentru persoanele impozabile care prestează servicii către persoane neimpozabile, 
efectuează vânzări de bunuri la distanță și anumite livrări interne de bunuri 

ar trebui să se înregistreze în fiecare stat membru al UE în care doresc să 
vândă pentru a-și îndeplini obligațiile legate de TVA. Această situație 
reprezintă unul dintre cele mai mari obstacole pentru întreprinderile mici 
care desfășoară activități comerciale transfrontaliere.  

Începând cu anul 2021, marile piețe online vor deveni responsabile 
pentru colectarea TVA-ului la vânzarea de mărfuri către consumatorii din UE 
de către companiile din afara UE care își desfășoară activitatea pe 
platformele lor. Propunerile noi clarifică situațiile în care se consideră că 
platformele online au facilitat o vânzare între utilizatori și prezintă 
evidențele pe care aceste platforme trebuie să le țină pentru vânzările 
realizate prin intermediul interfeței lor. Având în vedere că piețele online 
vor fi răspunzătoare pentru TVA-ul neplătit, autoritățile vor putea solicita 
plata taxei datorate atunci când comercianții din afara UE nu au respectat 
normele. Mai exact, noile norme vor garanta faptul că pentru mărfurile 
vândute din spațiile de depozitare situate pe teritoriul UE se va percepe 
valoarea corectă a TVA-ului, chiar și atunci când, din punct de vedere tehnic, 
mărfurile sunt vândute consumatorilor de către companii din afara UE. În 
prezent, poate fi dificil pentru statele membre să obțină TVA-ul datorat 
pentru mărfuri vândute din așa-numitele „centre de onorare a comenzilor 
(fulfilment centres). Noile măsuri tehnice au fost elaborate în consultare cu 
platformele online și cu autoritățile statelor membre. Ele sunt completate 
de simplificări în materie de TVA pentru a garanta că piețele nu sunt 
împovărate în mod nejustificat și că pot continua să se concentreze asupra 
activităților comerciale esențiale.  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3443_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3443_ro.htm
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/com_2016_148_ro.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/com_2016_148_ro.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4404_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4404_en.htm
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_819_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_821_RO_ACTE_f.pdf
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 Justiție, consumatori și egalitate de gen  

Comisia Europeană a propus Agenției pentru Drepturi Fundamentale 
a Uniunii Europene (FRA) să realizeze un sondaj privind situațiile de 
antisemitism cu care s-a confruntat comunitatea evreiască. Cu peste 16 300 
de respondenți din cele 12 țări (Austria, Belgia, Danemarca, Franța, 
Germania, Ungaria, Italia, Țările de Jos, Polonia, Spania, Suedia și Regatul 
Unit), în care locuiesc 96 % dintre evreii europeni, acesta este cel mai amplu 
sondaj de acest tip realizat vreodată. 

Rezultatele acestui sondaj sunt deosebit de îngrijorătoare: un 
procent de 85 % dintre evreii europeni consideră că antisemitismul 
reprezintă cea mai gravă problemă socială sau politică în țara lor de origine. 
Totodată se arată că antisemitismul este omniprezent și că acest fenomen 
are un impact asupra vieții de zi cu zi a evreilor europeni din întreaga UE: 

 89 % dintre evrei sunt de părere că antisemitismul se 
manifestă pe internet și pe platformele de comunicare socială; 

 28 % dintre respondenți au fost hărțuiți cel puțin o dată în 
anul precedent; 

 79 % dintre evreii care au fost victimele unor acte de hărțuire 
antisemită în ultimii cinci ani și nu au raportat poliției sau unei alte 
organizații respectivele incidente; 

 34 % dintre persoanele intervievate evită să participe la 
evenimente evreiești sau să viziteze locuri evreiești deoarece nu se simt în 
siguranță; 

 38 % dintre respondenți au emigrat întrucât nu s-au simțit în 
siguranță în Europa ca evrei; 

 70 % consideră că eforturile depuse de statele membre 
pentru combaterea antisemitismului nu sunt eficiente.  

Ca răspuns la creșterea fenomenului de antisemitism, Comisia a 
numit, în 2015, un coordonator al luptei împotriva antisemitismului pentru a 

asigura legătura cu comunitățile evreiești și pentru a consolida cooperarea 
cu organizațiile care activează în acest domeniu. 

Creșterea acestui fenomen în Europa este deosebit de îngrijorătoare 
în mediul online. Începând cu anul 2016, Comisia a depus eforturi intense 
pentru a aborda această provocare prin Codul de conduită privind 
discursurile ilegale de incitare la ură din mediul online. Companiile 
informatice majore au convenit să revizuiască, în termen de 24 de ore, 
discursurile ilegale de incitare la ură care le-au fost semnalate și, dacă este 
cazul, să le elimine. Recent, Comisia a propus un act legislativ prin care să se 
asigure faptul că orice conținut cu caracter terorist din mediul online este 
eliminat în termen de o oră de la emiterea unui ordin de îndepărtare de 
către autoritățile naționale competente. 

În iunie 2016, Comisia Europeană a anunțat, de asemenea, 
înființarea Grupului la nivel înalt privind combaterea rasismului, a xenofobiei 
și a altor forme de intoleranță în vederea intensificării cooperării și a 
coordonării, a prevenirii și a combaterii, în mod mai eficient, a infracțiunilor 
motivate de ură și a discursurilor de incitare la ură. Acesta reunește 
reperezentanți din cele 28 de state membre ale UE, organizații 
internaționale și organizații ale societății civile. Comisia, prin aceste rețele, 
depune eforturi pentru a aborda problema subraportării, prin îmbunătățirea 
standardelor de înregistrare a infracțiunilor motivate de ură. 

Cu toate acestea, obligația de a proteja cetățenii revine, în primul 
rând, statelor membre ale UE. Astfe că, în data de 6 decembrie 2018, toate 
țările UE au adoptat în unanimitate „Declarația privind combaterea 
antisemitismului și dezvoltarea unei abordări comune în materie de 
securitate pentru a proteja mai bine comunitățile și instituțiile evreiești din 
Europa”, fapt care reprezintă un semnal important de solidaritate și de 
susținere a comunității evreiești.  

http://fra.europa.eu/en/publication/2018/2nd-survey-discrimination-hate-crime-against-jews
http://fra.europa.eu/en/publication/2018/2nd-survey-discrimination-hate-crime-against-jews
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-261_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5561_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5561_ro.htm
https://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=51025
https://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=51025
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/12/06/fight-against-antisemitism-council-declaration/
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Piața unică digitală  

Liminarea tarifelor de roaming 

Conform unui raport al Comisie Europene, din data de 14 decembrie 2018, în cele 18 luni care au 
trecut de la eliminarea tarifelor de roaming, s-a înregistrat o creștere imediată și semnificativă a apelurilor 
de telefonie mobilă și a utilizării datelor mobile de către cetățenii europeni care au călătorit în UE. 

Potrivit Raportului intermediar 3  al Comisiei Europene privind efectele eliminării tarifelor de 
roaming la 15 iunie 2017 europenii au profitat la maximum de noile lor drepturi digitale în cursul 
călătoriilor în UE și în Spațiul Economic European (SEE). Utilizarea datelor mobile a crescut, în medie, de 
cinci ori în comparație cu nivelurile înregistrate până în luna iunie 2017. Numărul de apeluri telefonice 
efectuate de călători s-a dublat în comparație cu perioada precedentă. 

Există o tendință clară de creștere a cererii ca urmare a eliminării tarifelor de roaming. Potrivit 
unui sondaj Eurobarometru recent, s-au schimbat în mod clar obiceiurile: de exemplu, 34 % dintre călători 
utilizează internetul în roaming la fel de mult ca atunci când se află acasă, față de doar 15 % înainte de 
iunie 2017. De asemenea, ponderea celor care nu își utilizează niciodată datele mobile în străinătate a 
scăzut la 19 %, față de 42 % înainte de eliminarea tarifelor de roaming. Totodată, consumatorii sunt bine 
informați: 62 % dintre europeni știu că tarifele de roaming nu se mai aplică în UE/SEE, iar 69 % consideră 
că ei înșiși sau persoane pe care le cunosc beneficiază sau vor beneficia de această măsură. 

Operatorii de telefonie mobilă au respectat noile norme, în mare măsură, știindu-se monitorizați 
vigilent de către autoritățile naționale de reglementare și de către Comisie. Măsurile de protecție 
prevăzute în Regulamentul privind roamingul pentru a evita denaturările de pe piețele interne - derogarea 
pentru menținerea sustenabilității și politica utilizării rezonabile - au funcționat în mod adecvat când au 
fost necesare. 

În strânsă cooperare cu autoritățile naționale de reglementare, care sunt direct responsabile de asigurarea punerii în aplicare, Comisia va continua să 
monitorizeze evoluțiile de pe piețele serviciilor mobile din statele membre, pentru a se asigura că operatorii continuă să respecte noile norme, iar clienții 
beneficiază, în continuare, de eliminarea tarifelor de roaming. În conformitate cu mandatul acordat de Parlamentul European și Consiliul UE, în decembrie 2019, 
Comisia va publica un raport cuprinzător referitor la revizuirea normelor privind roamingul la tarife naționale. 

                                                 
3 COM(2018) 822 - Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 531/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iunie 
2012 privind roamingul în rețelele publice de comunicații mobile în interiorul Uniunii, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2015/2120 și prin Regulamentul (UE) 2017/920 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eurobarometer-survey-report-end-roaming
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_822_RO_ACTE_f.pdf
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Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate/ Vicepreşedinte al 

Comisiei Europene, dna Federica Mogherini 

 În data de 12 decembrie a.c., la Bruxelles, Înaltul Repezentant al UE, dna Mogherini a avut o întrevedere cu Regele Abdullah al II-lea al Regatului 
Hașemit al Iordaniei. În cadrul întrevederii s-a discutat despre parteneriatul de lungă durată dintre UE și Iordania și factorii de referință comuni din domeniul 
politic, de securitate și economic, precum și de evoluțiile regionale și impactul lor asupra Iordaniei. Această reuniune a oferit, de asemenea, ocazia de a se 
reafirma sprijinul ferm acordat de UE acestei țări și angajamentul de a extinde și consolida cooperarea dintre UE și Iordania. 

În contextul deciziei de extindere a priorităților de parteneriat UE-Iordania până la sfârșitul anului 2020, s-a decis introducerea unor modificări ample la 
sistemul de reguli înființat în decembrie 2017 atât pentru a stimula exporturile Iordaniei către UE , cât şi pentru a îmbunătăți accesul refugiaților sirieni la 
ocuparea locurilor de muncă.  Aceste modificări vor avea ca scop relaxarea criteriilor impuse până acum şi va stimula numărul companiilor care operează în 
Iordania, care vor putea beneficia de această schemă, până la sfârșitul lunii decembrie 2030. 

Recent a fost semnată o înțelegere de punere în aplicare a parteneriatului pentru cercetare și inovare în spațiul mediteranean (PRIMA). Participarea 
Iordaniei este o realizare majoră în cooperarea bilaterală din domeniul cercetării 
științifice, în măsura în care se va promova o agendă ambițioasă finanțată în comun, în 
domenii-cheie ale gestionării apei și ale implicațiile acesteia asupra agriculturii și 
producției alimentare. 

Pentru a sprijini Iordania în stimularea creșterii economice și a consolidării 
securității sale, a fost adoptat un nou program, în valoare de 41 de milioane de euro, prin 
care vor putea fi ajutate întreprinderile inovatoare din Iordania să își extindă activitățile, 
prin îmbunătățirea accesului la finanțare, dar le va permite și să creeze mai multe 
oportunități de angajare pentru cetățeni. Acestea vor fi orientate în a sprijini Iordania în 
controlul și gestionarea frontierelor sale într-o manieră integrată, vor facilita comerțul, 
garantând, în același timp, respectarea statului de drept și a drepturilor omului. 

UE și Iordania au convenit, totodată, să stabilească un cadru pentru participarea 
Iordaniei la operațiunile UE de gestionare a crizelor, în vederea semnării unui acord în 
anul 2019. Odată cu încheierea acordului, personalul iordanian din cadrul operaţiunilor 
va avea posibilitatea de a se alătura misiunilor și operațiunilor civile și militare ale UE. 
Iordania va fi prima țară din regiune care va beneficia de această șansă. 

            În plus, Înaltul Reprezentant a reiterat sprijinul politic și financiar acordat de UE Iordaniei pentru a face față efectelor crizei din Siria (în euro în valoare de 
peste 2 miliarde). 
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PARLAMENTUL EUROPEAN 

 

 

În săptămâna 10 – 16 decembrie a.c.,  deputații europeni și-au desfășurat activitatea în cadrul şedinţei 
plenului Parlamentului European, la Strasbourg – Franţa.   

Bugetul UE 2019  

Pentru bugetul de anul viitor, deputații europeni și-au propus să 
asigure un sprijin consistent studenților, tinerilor șomeri și cercetătorilor. 
Creditele de angajament pentru 2019 se ridică la 165,8 miliarde euro, iar 
creditele de plată la valoarea totală de 148,2 miliarde euro.  

După ce Consiliul a aprobat în mod oficial acordul de conciliere4 cu 
Parlamentul European privind bugetul pentru 2019, pe 7 decembrie a.c., 
Parlamentul a aprobat bugetul, în ședința sa plenară din 12 decembrie a.c., 
după care a fost semnat oficial de președintele Tajani.  

În timpul dezbaterii în plen, membrii echipei de negociere 
parlamentară au făcut o serie de declarații referitoare la alocare și 
gestionarea banilor. Anumite acțiuni trebuie gestionate pe parcursul mai 
multor ani (de exemplu, finanțarea unui proiect de cercetare de 2-3 ani). 
Prin urmare, bugetul UE face distincția între creditele de angajament (costul 
tuturor obligațiilor legale contractate în cursul exercițiului financiar curent, 
care ar putea suporta costuri în următorii ani) și a creditelor de plată (banii 

                                                 
4Mai multe detalii 
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181203IPR20714/eu-budget-
2019-deal-ep-boosts-support-for-researchers-and-the-young 
 

plătiți efectiv în cursul anului curent, eventual pentru punerea în aplicare a 
angajamentelor asumate în anii anteriori). 

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0454+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN#title2
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=1544557294223
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181203IPR20714/eu-budget-2019-deal-ep-boosts-support-for-researchers-and-the-young
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181203IPR20714/eu-budget-2019-deal-ep-boosts-support-for-researchers-and-the-young
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„(…) Acest buget este în serviciul europenilor, tinerilor, inovării, 
ocupării forței de muncă, securității și apărării. Am găsit soluții pentru două 
priorități însemnate. În ceea ce privește cercetarea, am reușit să alocăm încă 
150 milioane de euro, cu aproape 11% mai mult decât în 2018, pentru a ne 
pregăti pentru viitorul Europei. Pentru Programul Erasmus, care ne este atât 
de drag, am reușit să adăugăm 240 milioane euro. Acesta este ultimul buget 
al legislaturii. Dintre cele 5 bugete pe care le-am negociat cu Consiliul, cred 
că acesta este cel care reflectă cel mai bine așteptările Parlamentului 
European. Este o victorie, sper, pentru Europa” - a declarat președintele 
Comisiei pentru bugete, Jean Arthuis (ALDE, FR). 

Daniele Viotti (S&D, IT), raportor principal pentru secțiunea Comisiei, 
a considerat că: „(…) Anul viitor, cetățenii europeni, instituțiile și 
municipalitățile noastre, organismele noastre de cercetare, tinerii, 

întreprinderile și IMM-urile, precum și cei care inovează, vor avea mai multe 
resurse la dispoziția lor. Vom putea proteja mai bine mediul, vom combate 
schimbările climatice sau vom aborda mai bine problemele generate de 
migrație. Parlamentul European poate fi mândru de bugetul pe care l-am 
obținut, deoarece respectă prioritățile pe care le-am stabilit în lunile martie 
și iulie a.c.”  

Raportor pentru celelalte secțiuni Paul Rübig (PPE, AT) a subliniat: 
„(…) Cu 15 ani în urmă, bugetul era încă de 1,2% din venitul național brut al 
UE (VNB), acum suntem la 0,9%. Deși 30% - 50% din VNB este cheltuit la 
nivel național, UE a rămas cu mult sub 1%. Am făcut economii în toate 
domeniile. Acest lucru arată că banii contribuabililor sunt utilizați cu atenție 
în cadrul negocierilor.” 

 

Dezbaterea privind „Viitorul Europei”  

Președintele Republicii Cipru, dl Nicos Anastasiades, a continuat seria 
dezbaterilor privind „Viitorul Europei”, în data de 12 decembrie a.c., în 
prezența  deputaților europeni și a vicepreședintelui Comisiei Europene,dl 
Jyrki Katainen.

 

 

 

În discursul său, președintele cipriot a condamnat tragicele 
evenimente care au avut loc la Strasbourg, în 11 decembrie a.c., subliniind 
că Europa s-a remarcat ca un model de pace și prosperitate, iar pentru a 
păstra acest lucru „trebuie să rămânem uniți pentru a ne proteja valorile”. 

Președintele Anastasiades consideră că „trebuie să ne unim forțele 
pentru o Europă prosperă”, dar „trebuie să ascultăm și cetățenii”, pentru a 
înțelege motivele care stau la baza neîncrederii în instituțiile europene. „(…) 
Trebuie să ne întrebăm: ce ne dorim pentru Europa? Ce lecții putem trage 
din ceea ce a făcut până acum Europa? Cum trebuie abordate inegalitățile 
sociale și economice crescânde?" 

Abordând tema bugetului pe termen lung al UE, președintele 
Ciprului consideră că 
acesta trebuie să 
reflecte efectele crizei 
financiare globale și să 
abordeze provocările 
moderne, cum ar fi 
trecerea la 
dezvoltarea digitală, 
durabilă, schimbările 
climatice, migrația, 
creșterea 
naționalismului și a 
populismului și lupta 
împotriva terorismului: „(…) Bugetul trebuie să se concentreze pe oameni, pe 
cetățenii UE și pe îmbunătățirea calității vieții lor. (…) Trebuie să echilibrăm 

http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=1544558662283
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=1544557311013
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=1544557616327
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-with-nicos-anastasiades-president-of-the-republic-of-cyprus-on-the-future-of-europe-opening-statement-by-nicos-anastasiades-president-of-the-republic-of-cyprus-1015_I164946-V_rv
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politicile tradiționale cu nevoile moderne prin intermediul Uniunii bancare și 
apărarea pieței comune.” 

În ceea ce privește apărarea comună, președintele Anastiades este 
de părere că au fost obținute multe prin intermediul Tratatului de la 
Lisabona, însă „(…) Cipru a sprijinit întotdeauna apărarea și cooperarea 
militară între statele membre.”  În acest sens, președintele cipriot susține un 
sistem european comun de azil revizuit, în vederea diminuării 
disproporționate a migrației cu care se confruntă țările din sud. De 
asemenea, a avertizat că UE va avea probleme mari dacă nu va urmări o 

politică ambițioasă privind schimbările climatice la COP 24, de  la Katowice, 
Polonia. 

În privința țării sale, președintele Ciprului crede că „(…) Europa are 
datoria de a găsi soluții la o problemă a unui stat membru”, adăugând că 
„lumina unui far de stabilitate nu-și atinge întregul potențial, atât timp cât 
acesta  rămâne divizat”. Mulțumind Parlamentului European pentru sprijinul 
său neîncetat în găsirea unei soluții, domnia-sa a asigurat că se lucrează la o 
variantă cuprinzătoare pentru reunificarea insulei, iar Cipru va stabili relații 
cu țările din regiune pentru a spori securitatea energetică a UE și pentru a 
diversifica sursele de energie și coridoarele din regiune. 

  

Reforme  realizate de Ucraina  

În rezoluția5 adoptată în data de 12 decembrie a.c., deputaţii europeni au remarcat demersurile pozitive ale  reformelor în Ucraina6, condamnând 
agresiunea rusă din Strâmtoarea Kerch şi construcţia Nord Stream 2.  

Deputaţii europeni au subliniat că în Ucraina s-au întreprins o serie de reforme în domenii fundamentale precum energia, sănătatea, pensiile, educaţia, 
administraţia publică şi descentralizarea, dar şi în altele cum ar fi apărarea, securitatea, sectorul bancar şi stabilizare macro-economică. Totuşi, s-a remarcat că 
aceste reforme au fost însoţite de creşteri drastice de preţuri, reduceri ale beneficiilor sociale sau deteriorarea accesului la sistemele de protecţie socială. 

În legătură cu propunerea de oprire a proiectului Nord Stream 2, deputaţii europeni salută eforturile făcute de Ucraina pentru buna cooperare în 
sectorul energetic şi pentru realizările din domeniul eficienţei energetice şi a resurselor regenerabile, menţionând nevoia de continuare a reformelor, mai ales în 
domeniul pieţei de gaz şi electricitate. Cu toate acestea, ei condamnă construcţia Nord Stream 2, care ocoleşte Ucraina, considerându-l un proiect politic care 
ameninţă securitatea energetică europeană, cu atât mai mult cu cât Ucraina joacă un rol crucial pe piaţa europeană de furnizare de energie. În aceste condiții se 
solicită anularea proiectului. 

Rezoluţia propune Ucrainei să se axeze, în continuare, pe lupta împotriva corupţiei, să abordeze problemele legate de puterea oligarhilor şi să continue 
reformele privind descentralizarea. În acest context, deputații europeni au menționat că, din păcate, actualul sistem judiciar rămâne ineficient, corupt şi 
dependent politic și au felicitat ONG-urile care combat aceaste neajunsuri. De asemenea, parlamentarii europeni condamnă recenta agresiune rusească 
împotriva Ucrainei, din data de 25 noiembrie a.c.7, din strâmtoarea Kerch, şi solicită eliberarea urgentă şi necondiţionată a navelor şi marinarilor și arată că 

                                                 
5 Rezoluţia Parlamentului European din 12 decembrie 2018 referitoare la punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Ucraina - 2017/2283(INI) 
6 2017/2283(INI) - Fișă de procedură 
7 Forţele navale ruse au împiedicat pe data de 25 noiembrie a.c., un număr de 3 nave ucrainene care doreau să treacă din Marea Neagră în Marea Azov prin strâmtoarea Kerci de lângă Crimeea, 
peninsulă anexată ilegal de Rusia în 2014. Navele veneau de la Odesa (Marea Neagră) şi se îndreptau spre portul Mariupol (Marea Azov). Potrivit oficialilor Forţelor Navale Ucrainene, ruşii 
fuseseră informaţi de trecerea din Marea Neagră în Marea Azov. FSB, în schimb, susţine că navele au intrat ilegal în apele ruseşti şi nu au oprit atunci când li s-a cerut acest lucru. În consecinţă, 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0518+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2283(INI)
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aceasta poate constitui o încercare a Rusiei de a anexa drepturile suverane ale Ucrainei în Marea Azov. Deputații europeni atrag atenția asupra faptului că  Rusia 
trebuie să garanteze libertatea navigaţiei în Strâmtoarea Kerch şi Marea Azov.  

Rezoluţia cere UE şi statelor membre să introducă sancţiuni împotriva Rusiei, dacă militarii ucraineni nu sunt eliberaţi şi dacă vor mai fi escaladări ale 
situaţiei militare. Totodată, Rusia este condamnată datorită creşterii numărului de atacuri fizice asupra activiştilor și jurnaliștilor care militează pentru drepturi 
civile şi față de violenţele împotriva membrilor comunităţilor rome sau LGBTI.  

În rezoluție se cere Rusiei să îl elibereze imediat şi necondiţionat pe Oleg Senţov, laureat al Premiului Saharov pentru anul 2018,  şi pe toţi cetăţenii 
ucraineni deţinuţi ilegal. 

Raportorul Michael Gahler (EPP, DE) a declarat: „(…) Ucraina face progrese în punerea în practică a reformelor legate de Acordul de asociere UE– 
Ucraina8. Totuşi, cetăţenii nu simt încă o îmbunătăţire substanţială a condiţiilor de viaţă. Lupta împotriva corupţiei trebuie dusă într-un mod mai hotărât. 
Menţinerea traseului european e cea mai bună soluție împotriva acţiunilor destabilizatoare ale Rusiei.” 

 

Combaterea terorismului - o nouă strategie UE 

În ultimii ani, UE s-a confruntat cu un val fără precedent de atacuri teroriste, care au plasat problema securității pe primul loc în topul îngrijorărilor 
cetățenilor și au evidențiat problemele în cooperarea și schimbul de informații în domeniu.  

TERR (comisia specială pentru terorism)9 a fost mandatată cu examinarea, analizarea și evaluarea dimensiunii amenințării teroriste în Europa, pe baza 
informațiilor primite de la autoritățile din statele membre, agențiile UE competente și experții recunoscuți. Acestea includeau evaluarea forțelor existente pe 
teren care ar permite UE și statelor membre să evalueze capacitatea de a preveni, investiga și de a trimite în judecată teroriștii pentru crimele comise. 

În urma acestei evaluări aprofundate, Parlamentul European a stabilit recomandările pentru combaterea radicalizării, îmbunătățirea interoperabilității 
datelor și sprijinirea victimelor terorismului, printr-o rezoluție10 dezbătută și adoptată, în data de 12 decembrie a.c. Parlamentul European recomandă întărirea 
rolului agențiilor UE - Europol și Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă (eu-LISA), a schimbului de date 

                                                                                                                                                                                                                                                              
ruşii au deschis focul asupra navelor ucrainene, un remorcher fiind distrus. Ulterior, ei au sechestrat navele ucrainene. Forţele navale ucrainene au anunţat că 6 marinari au fost răniţi. Cei 3 
marinari ucraineni, dintre cei 24 capturaţi de gărzile de coastă ruse în largul Crimeii, au fost plasaţi în arest preventiv pentru 2 luni, fiind acuzaţi de trecerea ilegală a frontierei ruse, conform 
unei decizii a unui tribunal din peninsulă. Strâmtoarea Kerci este singura legătură dintre Marea Neagră și Marea Azov, şi singura cale pentru a ajunge în două porturi ucrainene importante, 
Mariupol și Berdiansk. Traseul este vital pentru cele două mari uzine metalurgice din Mariupol. Rusia controlează strâmtoarea de la anexarea Crimeii, în 2014, ceea ce a făcut traficul mult mai 
dificil pentru navele ucrainene. Consecințele controlului rusesc au devenit vizibile de la finalizarea Podului Crimeii, în mai 2018. Podul leagă continentul rus cu peninsula ocupată. 
8 Ucraina a semnat Acordul de asociere cu UE în 2014, în vederea întăririi relaţiilor economice şi politice dintre cele două. A intrat în vigoare în 2017. 
9 În iulie 2017 a fost înființată Comisia specială pentru combaterea terorismului pentru a evalua felul în care terorismul poate fi combătut mai eficient. Comisia și-a început activitatea în 
septembrie 2017. Pe 12 decembrie, deputații europeni au aprobat constatările și recomandările elaborate în cadrul acestei comisii. Raportorii Monika Hohlmeier (PPE) și Helga Stevens (CRE) 
sunt responsabile cu coordonarea acestui document.  
10 Rezoluția Parlamentului European din 12 decembrie 2018 referitoare la constatările și recomandările Comisiei speciale pentru combaterea terorismului - 2018/2044(INI). 

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/2341/MICHAEL_GAHLER/home
http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/terr/home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0512+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/terr/home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/terorismul/20180703STO07127/lupta-ue-impotriva-terorismului
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/96780/MONIKA_HOHLMEIER/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/125105/HELGA_STEVENS/home
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între agenții, dar și între statele membre și autoritățile UE. Ei au subliniat însă că, în luarea măsurilor pentru combaterea terorismului, este importantă 
respectarea deplină a drepturilor fundamentele, inclusiv protecția datelor și libertatea de expresie. 

Principalele propuneri ale Parlamentului sunt: 

 acordarea anuală de către PE a „Premiului pentru reziliență”; 

 crearea unei liste de supraveghere a predicatorilor radicali din UE; 

 o monitorizare serioasă pentru a asigura o securitate armonizată și trimiterea în judecată a luptătorilor reîntorși și identificați în Europa; 

 prevenirea posibilității ca teroriști condamnați să obțină azil; 

 măsuri anti-radicalizare, cum ar fi programe pentru închisori, educație și campanii; 

 pregătire specifică pe tema radicalizării pentru oficialii UE și cei din statele membre; 

 întărirea granițelor externe ale UE și controale corespunzătoare la toate punctele de trecere a frontierei folosind toate bazele de date relevante; 

 solicitare pentru proceduri legale pentru a proba glorificarea actelor de terorism; 

 eliminarea din mediul on-line a propagandei explicite de incitare la violență; 

 continuarea cooperării și a schimbului de informații dintre UE și Marea Britanie; 

 restricții privind portul de cuțite; 

 includerea avioanelor private în Directiva PNR; 

 sistem european de licențe pentru cumpărătorii specializați de precursori explozivi11; 

 nevoia urgentă pentru o definiție comună la nivelul UE a  termenului care definește victimelor terorismului; 

 crearea unui Centru UE de coordonare a victimelor terorismului (CCVT) pentru a facilita acordarea de sprijin în caz de criză și asistență în caz de 
atacuri teroriste;  

 folosirea Fondului European de Solidaritate pentru a compensa victimele atacurilor teroriste de mare amploare; 

 o cooperare mai bună cu statele non-UE, în special cu statele vecine. 

După vot, raportorul  Monika Hohlmeier (PPE, Germania) a declarat: ,,Atacul care a avut loc în piața de Crăciun din Strasbourg a fost un atac la adresa 
cetățenilor europeni și a valorilor și principiilor UE comune în cel mai negativ mod posibil. Incidentul ne-a dovedit, din nou, că nu putem lăsa în urmă doar 

                                                 
11 Precursor de exploziv – o substanță dintre cele enumerate în anexele I și II la Regulamentul (UE) nr. 98/2013, respectiv un amestec ori o altă substanță care conține o substanță dintre cele 

enumerate în anexele I și II la Regulamentul (UE) nr. 98/2013; 
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sloganuri goale și măsuri nerealiste, ci trebuie să ne concentrăm pe ceea ce face o Europă mai sigură. În ciuda tuturor eforturilor făcute în ultimii ani  încă există 
fisuri,  și putem dezvolta modalități eficiente de a combate terorismul. Aceasta presupune o cooperare mai largă și schimb de informații mai eficient între 
serviciile secrete și autorități, mai multe măsuri de prevenție împotriva radicalizării, instrumente legale mai dure și o mai bună protejare a victimelor”. 

La rândul său, al doilea raportor, Helga Stevens (ECR, Belgia), a fost de părere: „Atacul terorist din centrul orașului Strasbourg a evidențiat iminenta 
amenințare și urgența absolută pentru o mai bună abordare a acestei noi realități triste. Raportul elaborat a fost supus la vot în același oraș unde își are 
reședința Parlamentul European. Multe idei inovatoare au fost propuse, între care o listă neagră a predicatorilor care incită la ură în UE, dar și posibilitatea 
cetățenilor care închiriază o mașină, să o verifice în baza de date a poliției, precum și includerea avioanelor private sub incidența directivei PNR. Recomandăm 
bune practici, cum ar fi celulele locale anti-radicalizare introduse în Belgia, și să punem victimele pe primul plan, prin solicitarea ca toate cheltuielile medicale să 
fie suportate în cazul unui atac, iar procedurile de asigurare să fie mai simple. Acestea sunt doar câteva dintre exemplele raportului cuprinzător și amar”. 

 

 

Dintre rezoluțiile adoptate 

În sesiunea 10 - 13 decembrie a.c., au mai fost adoptate, printre 
altele, rezoluții privind educația în era digitală: dificultăți, șanse și 
învățăminte pentru elaborarea politicilor UE, completarea legislației UE în 
materie de omologare de tip în ceea ce privește retragerea Regatului Unit 
din Uniune, noua agendă europeană pentru cultură, aplicarea integrală a 
dispozițiilor acquis-ului Schengen în Bulgaria și România, bugetul general al 
Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019, Acordul de parteneriat 

economic UE-Japonia, pachetul privind piața unică, raportul anual referitor 
la punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune, raportul 
anual pe 2017 privind drepturile omului și democrația în lume și politica 
Uniunii Europene în această privință, soluționarea accelerată a litigiilor 
comerciale, instituirea programului Europa digitală pentru perioada 2021-
2027, activitățile Ombudsmanului European în 2017 ș.a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=20181211&secondRef=TOC&language=RO
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PREŞEDINŢIA AUSTRIACĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 

 

Consiliul de afaceri externe 

 

 

În date de 10 decembrie 2018 a avut loc la Bruxelles reuniunea Consiliului de afaceri externe prezidată de dna Federica Mogherini, Înaltul Reprezentant 
pentru afaceri externe şi politica de securitate a UE. Subiectele dezbătute au vizat Balcanii de Vest, cooperarea dintre UE-Uniunea Africană (UA), precum şi 
situaţia din Ucraina, Iran şi Venezuela. 

În cadrul discuţiilor despre Balcanii de Vest, miniştrii au făcut bilanţul rezultatelor și măsurilor luate în temeiul angajamentului şi cooperării UE, ca urmare 
a încheierii unui an de relaţii intense între UE şi Balcanii de Vest. Cu acest prilej, şi-au reafirmat angajamentul faţă de perspectiva europeană a acestora şi au 
reiterat etapele necesare pentru realizarea progresului, în special în ceea ce priveşte concretizarea statului de drept şi lupta împotriva corupţiei. 

Privind cooperarea UE-Uniunea Africană (UA) - Consiliul a pregătit prima reuniune inter-summit la nivel ministerial care va avea loc la Bruxelles în 
perioada 21-22 ianuarie 2019 şi care se va axa pe 3 domenii principale: 

 Politice - pace, securitate şi guvernanţă; 

 Economice – investiţii, comerţ şi competenţe; 

 Multilarelalism –cooperare în sprijinul unei ordini globale bazate pe reguli. 

Referitor la ultimele evoluţii din Ucraina, miniştrii şi-au exprimat îngrijorarea faţă de creşterea 
tensiunilor din Marea Azov şi Strâmtoarea Kerci şi au reiterat că UE nu recunoaştre „alegerile” din 11 
noiembrie 2018 pe care le consideră ilegale şi nelegitime. În acest context, Consiliul a anunțat adăugarea 
unui număr de 9 persoane pe lista persoanelor supuse măsurilor restrictive.  

În cazul Iranului, miniştrii de externe au discutat despre punerea în aplicarea a Acordului JCPOA, 
acordul nuclear cu Iranul şi construirea de relaţii comerciale legitime în contextul reinstituirii sancțiunilor 
SUA la 5 noiembrie 2018. Aceștia şi-au exprimat preocupările pentru programul de rachete balistice al 

https://www.consilium.europa.eu/media/37459/st15386-en18.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/western-balkans-economy/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/11/10/declaration-of-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu-on-the-elections-planned-in-the-so-called-luhansk-people-s-republic-and-donetsk-people-s-republic-for-11-november-2018/pdf
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Iranului precum și pentru aspecte legate de securitatea regională. La finalul discuţiilor despre Iran, Înaltul Reprezentant a declarat „ (...) A existat un consens 
între statele membre cu privire la necesitatea menținerii politicii noastre globale cu Iranul, pornind de la interesul puternic pe care îl avem cu toții pentru 
menținerea în vigoare a JCPOA. Sprijinul deplin al UE pentru punerea în aplicare a JCPOA nu înseamnă că uităm de alte aspecte”. 

Privind Venezuela, dna Mogherini a informat miniştrii cu privire la posibilitatea înfiinţării unui grup internaţional de contact, care, dacă condiţiile vor fi 
îndeplinite, ar putea facilita procesul politic din Venezuela. În plus, Consiliul şi-a confirmat poziţia cu privire la măsurile restrictive specifice care se aplică în cazul 
Venezuelei. Consiliul și-a reiterat angajamentul de a sprijini populația din Venezuela și, din țările învecinate,privind includerea socio-economică a Venezuelei și 
rezistența comunităților gazdă. În acest context, miniștrii au salutat sprijinul suplimentar alocat de Comisia Europeană la 4 decembrie 2018 de 20 de milioane de 
euro pentru a răspunde nevoilor urgente ale celor afectați de criza socio-economică din această ţară.  

În cadrul reuniunii, Consiliul a mai adoptat: 

 Concluzii privind femeile, pace şi securitatea – cu accent pe necesitatea integrării sistematice a perspectivei de gen în toate domeniile şi activităţile din 
domeniul păcii şi securităţii şi, în ansamblu, în acţiunile externe ale UE. 

 Concluzii privind o nouă strategie UE pentru India – Consiliul a susţinut o cooperare sporită între UE și India, în promovarea multilateralismului, 
creșterii și prosperității eficiente, în cele două zone și în regiunea asiatică mai largă, în abordarea provocărilor globale, precum dezvoltarea durabilă și urmărirea 
intereselor de securitate. 

 Concluzii privind situaţia din Myanmar/Birmania – Consiliul şi-a exprimat profunda îngrijorare cu privire la raportul misiunii internaționale 
independente de constatare a informațiilor (FFM) a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, care a arătat că au fost săvârșite încălcări grave ale drepturilor 
omului în statele Kachin, Rakhine și Shan, în special ale armatei Myanmar/Birmania (Tatmadaw). Consiliul intenționează să adopte măsuri restrictive 
suplimentare împotriva ofițerilor de poliție militară și de poliție de frontieră care răspund de încălcările drepturilor omului și se angajează să mențină o listă a 
denumirilor sub o revizuire constantă. 

 Concluzii privind Libia – Consiliul susține că statu-quo-ul din Libia este o sursă esențială de instabilitate și insecuritate pentru poporul libian, vecinii săi și 
întreaga regiune. În plus, a reiterat faptul că poate exista numai o soluție politică pentru criza libiană și că aceasta trebuie să provină din propria inițiativă a 
libienilor, exprimată printr-un proces politic incluziv, cu participarea și reprezentarea totală și egală a femeilor și cu respectarea deplină a dreptului internațional, 
inclusiv drepturile omului. 

 Concluzii privind extinderea misiunii EUCAP şi a bugetului pentru Somalia – Consiliul a extins mandatul misiunii UE de consolidare a capacităților în 
Somalia (EUCAP Somalia) până la 31 decembrie 2020. De asemenea, Consiliul a convenit asupra unui buget dedicat susținerii în valoare de 66,1 milioane EUR 
pentru perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2020. 

 Concluzii privind Republica Democratică Congo – Consiliul a extins măsurile restrictive împotriva Republicii Democratice Congo până la 12 decembrie 
2019. Sancțiunile cuprind înghețarea activelor și interzicerea intrării în Uniunea Europeană și se adresează unui număr de 14 persoane. 

 

 

https://www.consilium.europa.eu/media/37412/st15086-en18.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/37410/st14638-en18.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/37409/st15033-en18.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/12/10/libya-council-adopts-conclusions/pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/12/10/eucap-somalia-mission-extended-budget-agreed/pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/12/10/drc-council-extends-sanctions-for-one-year/pdf


 

17 

Consiliul de cooperare UE-Kârgâzstan 

În data de 10 decembrie a.c., a avut loc la Bruxelles, cea de-a 6-a reuniune a Consiliului de cooperare UE- Kârgâzstan la care a fost prezent ministrul 
afacerilor externe al Republicii Kârgâzstan, dl Chingiz Aidarbekov. Din partea UE a fost o delegație condusă de dna Karin Kneissl, ministrul federal pentru Europa, 
integrare şi afaceri externe al Austriei. 

Consiliul de cooperare a examinat evoluția relațiilor bilaterale, inclusiv negocierile în curs pentru un acord consolidat de parteneriat și cooperare și 
sprijinul UE pentru reformele Kârgâzstanului în domeniul sistemului judiciar, al educației, al dezvoltării rurale și al gestionării și infrastructurii apelor. De 
asemenea, au fost evidenţiate oportunitățile de promovare a dezvoltării sectorului privat și de facilitare a schimburilor comerciale. S-a discutat, totodată, despre 
consolidarea statului de drept şi au fost remarcate progresele înregistrate în reformele privind sistemul judiciar și cel electoral, despre buna guvernanță, 
cooperarea cu societatea civilă, drepturile omului și libertățile fundamentale. În plus, UE a transmis Kârgâzstanului ca se pregătește o nouă stategie a UE privind 
Asia Centrală, care urmează să fie adoptată anul viitor. 

Conferința COP 24 

 În perioada 3-14 decembrie 2018 a avut loc în Polonia, la 

Katowice, cea de 24-a Conferință a Părților la Convenția cadru a 

Organizației Națiunilor Unite privind schimbările climatice (COP24). Au 

participat delegați din aproape 200 de țări care au lucrat pe diviziuni la 

cea mai importantă Adunare a ONU privind încălzirea globală, după 

Acordul de la Paris din 2015. Prim-ministru din Fiji, dl Frank 

Bainimarama a deschis conferința ONU dumincă și l-a desemnat pe 

Michal Kurtyka, ministrul adjunct al mediului din Polonia, drept 

președinte al reuniunii.   

 Dezbaterile de la Katowice s-au desfășurat înainte de termenul 

limită, de la sfârșitul anului 2018, dat pentru promovarea ”unui set de 

reguli” care să vină în sprijinul îndeplinirii obiectivului de a limita 

creșterea temperaturilor globale între 1,5 și 2 grade Celsius, stabilit la 

Paris. 

 Tensiunile politice au fost ”la înălțime” dacă se au în vedere 

declarațiile SUA de a se retrage, al Braziliei care și-a retras promisiunea 

de a găzdui COP 25 anul viitor și altele asemenea, însă au fost obținute și angajamente din partea statelor din G20 (care sunt și între cei mai mari poluatori) că 

vor pune în aplicare Acordul de la Paris.  Paradoxal sau nu, chiar Polonia, locul unde s-a ținut COP 24, deși găzduiește pentru a treia oară un astfel de summit, 
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este una din țările care nu se poate ține de angajamente deoarece este dependentă de cărbune, reprezentând 80% din energia sa iar renunțarea ar însemna 

pierderea unui important număr de locuri de muncă.  

În  data de 11 decembrie 2018 a fost organizată reuniunea la nivel înalt cu scopul evaluării progreselor înregistrate în domeniul acțiunilor climatice în 
perioada anterioară anului 2020. Miniștrii au evidențiat atât succesele cât și lacunele existente în acțiunile de combatere a schimbărilor climatice.  

În ceea de-a doua perioadă de angajament12 a Protocolului de la Kyoto țările dezvoltate au adoptat obiective de reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră până în 2020. Aceste obiective trebuie atinse chiar dacă amendamentul de la Doha nu a fost ratificat de suficiente țări ca să permită intrarea în vigoare a 
celei de-a doua perioade de angajament. 

Raportul special al grupului interguvernamental privind schimbările climatice (IPCC) cu privire la impactul încălzirii globale cu 1,5 °C, precum și recentele 
rapoarte ale Organizației Meteorologice Mondiale și ale Programului Națiunilor Unite pentru mediu (UNEP) au confirmat faptul că există, în continuare, lacune 
semnificative în acțiunile de combatere a schimbărilor climatice anterioare anului 2020. Unii dintre vorbitori au propus intensificarea eforturilor pentru  a se 
evita tendința de îndeplinire a obiectivelor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, după termenul stabilit (2020). De asemenea, au fost evidențiate mai 
multe abordări utile, între care cea privind implicarea părților interesate de la nivel statal și nestatal în vederea realizării obiectivelor Acordului de la Paris prin 
intermediul parteneriatelor. 

Unele state și-au stabilit obiectivul de a trece la o economie circulară în cadrul căreia valoarea produselor, a materialelor și a resurselor este menținută în 
economie cât mai mult timp posibil iar generarea de deșeuri este redusă la minimum. Alte state vor restructura industria, vor face investiții în tehnologii cu 
emisii reduse de dioxid de carbon, promovând în același timp eficiența energetică, intensificarea plantării copacilor și 
reîmpădurirea. 

De asemenea, s-a exprimat faptul că reforma sectorului energiei electrice poate elimina poziția de monopol 
deținută de anumiți furnizori și promova energia din surse regenerabile  și inovarea. 

Totodată, s-a evidențiat faptul că deși multe activități și proiecte au rezultate bune, acțiunile privind atenarea și 
adaptarea la schimbările climatice nu s-au desfășurat într-un ritm susținut şi nici nu au atins nivelul dorit.   

Concluzia generală a fost că deși s-au depus eforturi în vederea combaterii schimbărilor climatice sunt necesare 
mai multe acțiuni în acest sens până în anul 2020. 

Finanțarea schimbărilor climatice. Angajamentul de a se mobiliza 100 de miliarde USD pe an, pentru finanțarea acțiunilor de combatere a schimbărilor 
climatice în țările în curs de dezvoltare până în 2020, este esențial pentru consolidarea încrederii acestor țări și pentru a le permite să participe pe deplin la 
eforturile globale de combatere a schimbărilor climatice. 

                                                 
12 La Conferința de la Doha, din 2012, Părțile la Protocolul de la Kyoto au convenit, printr-un amendament, asupra unei a doua perioade de angajament care începe la 1 ianuarie 2013 și se 

încheie la 31 decembrie 2020. 
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Reprezentanții țărilor în curs de dezvoltare au subliniat faptul că fluxul de finanțare trebuie accelerat și că este esențială reconstituirea Fondului verde 
pentru climă (GFC). Totodată, s-a evidențiat că accesarea fondurilor poate fi îngreunată în special dacă se face din fonduri multilaterale. Pentru a se asigura 
fluxul de finanțare, s-a exprimat necesitatea consolidării capacității mai multor țări de a accesa sumele necesare prin crearea unor medii propice.  Deși s-au 
constat progrese în privința finanțării, totuși,  fondurile necesare pentru acțiunile de adaptare la schimbările climatice au rămas cu mult în urma finanțării pentru 
acțiunile de atenuare. Acest aspect este critic în țările  cele mai vulnerabile care trebuie să pună urgent în aplicare măsurile de adaptare  la schimbările climatice. 

Următorul bilanț va avea loc la sfârșitul anului 2019, la COP25. 

La nivelul Uniunii Europene negocierile pentru a se ajunge la un compromis acceptat de toate părțile au fost multiple. După Katowice, ministrul austriac a 
anunțat că s-a convenit reducerea cu 30% a emisiilor, deși Parlamentul European a propus 40%.  Cea mai afectată va fi industria auto care amenință cu 
închiderea unor fabrici de mașini pe continent – ”(...) Reglementarea solicită prea mult și oferă prea puțin. (...) nimeni nu știe astăzi cum ar putea fi atinse la timp 
limitele convenite” – dintr-un comunicat al Asociației germane a industriei de automobile. Miguel Arias Canete, reprezentantul Comisiei Europene, responsabilul 
pentru energie a declarat că ”s-a ajuns la un compromis privind reducerea emisiilor autoturismelor, cu 37,5% și a vehiculelor utilitare, cu 31%, până în anul 2030. 
(...) Cu aceste obiective ambițioase Europa arată din nou cum se pot transforma în fapte Paris Agremeent și COP 24”. 

De altfel, Consiliul ministrilor mediului din UE a aprobat stimularea accesului cetățenilor statelor membre la vehicule ecologice, acolo unde acestea dețin 
o cotă de piață redusă, pornind chiar de la propunerea României.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
13 Ministerul mediului a transmis printr-un comunicat că a aprobat noua formă a Regulamentului privind standardele de emisii CO2 pentru autoturisme și vehicule comerciale ușoare. Astfel, s-

a ținut cont de propunerea Comisiei Europene pentru obiectivele de reducere a emisiilor  cu 15% pentru anul 2025 la cele două segmente de vehicule, urmând ca pentru anul 2030 să fie o 

reducere de 30% pentruvehicule comerciale ușoare și 35% pentru autoturisme. Pornind de la propunerea României s-a inclus un stimulent specific, o subvenție, pentru producătorii din 

statele membre pentru a-i stimula să vândă vehicule ecologice la prețuri accesibile.  
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Consiliul afaceri generale 

La 11 decembrie 2018 a avut loc ultima reuniunea Consiliului afaceri 
generale, organizată sub egida președinției austriece la Bruxelles. Subiectele 
dezbătute au vizat cadrul financiar multianual, pregătirile pentru reuniunea 
Consiliului European din 13-14 decembrie a.c., situația statului de drept în 
Polonia și Ungaria. De asemenea, s-a aprobat programul de lucru al Consiliului 
pentru următoarele 18 luni și s-a adoptat poziția privind bugetul Comisiei 
pentru 2019. 

 Consiliul a organizat o dezbatere de orientare privind cadrul financiar 
multianual (CFM) pentru perioada 2021-2027. Miniștrii au făcut schimb de 
opinii cu privire la calendarul negocierilor și au luat în discuție un raport de 
activitate al președinției și un proiect de negociere. 

 De asemenea,  Consiliul a finalizat pregătirile pentru reuniunea 
Consiliului European din 13-14 decembrie a.c., incluzând în proiectul de 
concluzii următoarele tematici:  

 următorul cadru financiar multianual; 

 piața unică; 

 migrația; 

 relații externe; 

 schimbările climatice; 

 securitate și apărare; 

 dezinformarea; 

 lupta împotriva antisemitismului, a rasismului și a xenofobiei; 

 dialogurile și consultările cetățenilor. 

 Consiliul a organizat o audiere, în temeiul art. 7 alin.  (1) din TUE, 
privind statul de drept în Polonia și respectarea valorilor UE în Ungaria. În 
cadrul acestei proceduri, Consiliul a primit de la Ungaria contribuția sa scrisă 
la problemele ridicate de Parlament, iar  Comisia a oferit o contribuție 
factuală la procedurile împotriva Ungariei.  

 În vederea adoptării oficiale a bugetului UE pentru 2019, Consiliul a 
adoptat la 11 decembrie a.c. poziția cu privire la noul proiect de buget al 
Comisiei, ținând seama de acordul obținut cu Parlamentul la 4 decembrie 
a.c. Angajamentele totale sunt stabilite la 165,8 miliarde EUR, ceea ce 
reprezintă o creștere de 3,2% în comparație cu bugetul pentru 2018, astfel 
cum a fost modificat în ultimele luni. Plățile se ridică la 148,2 miliarde EUR, 
cu 2,4% mai mult decât în 2018. O marjă de 1,3 miliarde EUR va rămâne 
disponibilă sub plafoanele cadrului financiar multianual pentru a permite UE 
să răspundă unor evenimente și nevoi neprevăzute.  

 Hartwig Löger, ministrul de finanțe al Austriei și negociatorul-șef al 
Consiliului pentru bugetul UE pe 2019 a declarat: „(…) Acesta este un buget 
solid care încurajează sprijinul pentru prioritățile UE, asigură o puternică 
valoare adăugată europeană și menține suficiente marje pentru cazul în care 
apar noi nevoi anul viitor. El va contribui la gestionarea eficace a migrației, 
va fi în beneficiul cercetătorilor și al tinerilor și va sprijini creșterea 
economică în toată Europa”.  

 Bugetul UE pentru 2019 pune accentul pe următoarele domenii: 

 creșterea economică și pe tineri (suplimentarea substanțială 
pentru programul Orizont 2020 și a programului Erasmus +, 
consolidarea Mecanismului pentru interconectarea Europei și a 
Programului COSME ș.a.); 

 gestionarea migrației și pentru securitate (consolidarea  
Fondului pentru azil); 

 migrație și integrare ( suplimentarea fondurilor pentru agenții 
precum Frontex, Biroul European de Sprijin pentru Azil, Europol și 
eu-LISA); 

 acțiunile în domeniul mediului și al climei (suplimentarea 
susținerii financiare pentru programul LIFE). 

https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/gac/2018/12/11/
https://www.consilium.europa.eu/media/37477/st15396-en18.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14346-2018-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14346-2018-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14759-2018-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14759-2018-INIT/en/pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/european-council/2018/12/13-14/
https://www.consilium.europa.eu/media/36886/rule-of-law-poland-en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/36888/rule-of-law-hungary-en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/12/11/council-endorses-agreement-on-eu-budget-for-2019/
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 Reducerea în bugetul pentru 2019 se ridică la 146,7 milioane EUR. 
Bugetul UE pentru 2019 se bazează pe ipoteza că Regatul Unit al Marii 
Britanii va continua să contribuie și să participe la execuția bugetelor UE 
până la sfârșitul anului 2020, în conformitate cu proiectul de acord de 
retragere negociat între Regatul Unit și UE. 

 Fondurile de preaderare pentru Turcia au fost reduse în raport cu 
programarea financiară, având în vedere constatările referitoare la această 
țară, cu privire la democrație, statul de drept și drepturile omului.  

 Consiliul a adoptat concluziile privind o piață unică extinsă omogenă, 
referindu-se la relațiile UE cu țările din Europa de Vest, respectiv Republica 
Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, Principatul Andorra, 
Principatul Monaco și Republica San Marino. Se urmărește  respectarea 
deplină a celor patru libertăți ale pieței interne, precum și pe respectarea 
drepturilor și obligațiilor atât pentru cetățeni, cât și pentru întreprinderi.  

 Cu acest prilej, Comisia a prezentat Consiliului Analiza anuală a 
creșterii pentru 2019,  care conține prioritățile de natură economică și 
socială pe care UE și statele membre ar trebui să le adopte și asupra cărora 
ar trebui să-și concentreze atenția în perioada următoare.  

 În cadrul reuniunii, au fost adoptate, în mod formal, concluziile 
Consiliului UE pe marginea rapoartelor Comisiei Europene pentru România 
şi Bulgaria în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare, publicate la 13 
noiembrie 2018, concluziile fiind anterior convenite la nivel tehnic. 

 De asemenea, Consiliul a aprobat programul său pentru următoarele 
18 luni, de la 1 ianuarie 2019 până la 30 iunie 2020. Programul a fost 
pregătit de viitoarele președinții române, finlandeze și croate și de Înaltul 
Reprezentant, președintele Consiliului afaceri externe. La începutul anului 
2019, principala prioritate va fi finalizarea dosarelor restante din actuala 
agendă strategică și, în special, cele enumerate în Declarația comună privind 
prioritățile legislative ale UE pentru perioada 2018-2019. La începutul noului 
ciclu instituțional, cele trei președinții vor organiza activitatea în cadrul 
Consiliului, în conformitate cu prioritățile următoarei agende strategice, 

care va fi adoptată în 2019 și care va ține  seama de rezultatul summit-ului 
de la Sibiu. 

 La finalul reuniunii miniştrilor pentru afaceri europene, dl George 
Ciamba, ministrul delegat pentru afaceri europene, a preluat mandatul de 
Preşedinte al Consiliului afaceri generale. În acest context, a declarat: ,,(…) 
Avansarea substanţială a negocierilor în acest dosar depinde, în mare 
măsură, de angajamentul constructiv al tuturor statelor membre şi al 
instituţiilor europene în proces”. De asemenea, cu ocazia preluării 
mandatului, acesta s-a referit și la agenda Consiliului European, la 
consolidarea pieței interne, evidențiind „principiile care trebuie să stea la 
baza formulării unei viziuni post-2020 asupra Pieței interne, respectiv 
protecția libertăților fundamentale, eliminarea barierelor și creșterea 
capacității de răspuns la provocările digitale”. Cu acest prilej ministrul 
român a exprimat  disponibilitatea României de a continua eforturile 
președințiilor anterioare în dosarul migrației, subliniind importanța 
evoluțiilor recente din Marea Azov, precum și măsurile de combatere a 
dezinformării, acest ultim aspect constituind, de altfel, o prioritate de pe 
agenda Președinției române a Consiliul UE. 

 
Cei trei miniștri ai Consiliului pentru 

următoarele 18 luni 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/12/11/council-conclusions-on-a-homogeneous-extended-single-market-and-eu-relations-with-non-eu-western-european-countries/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14443-2018-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14443-2018-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14518-2018-INIT/en/pdf
https://mae.ro/node/16621
https://mae.ro/node/16621
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BREXIT 

 

Stadiul negocierilor dintre Uniunea Europeană și 

Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord 

 

Parlamentul britanic a anunţat joi că votul privind acordul de Brexit va avea loc în ianuarie. Poziția UE este 
tranșantă: “Nu vom renegocia acordul, nici soluția de "backstop”! 

 

După cum se cunoaște, la 23 iunie 2016, cetățenii britanici au votat la referendum în favoarea ieșirii din Uniunea Europeană, la 29 aprilie 2017 Regatul 
Unit a notificat oficial intenția sa de a părăsi UE; a avut loc primul summit de la declanșarea oficială a articolului 50 de către Regatul Unit și au fost adoptate 
orientările și definite cadrul de negociere, pozițiile și principiile generale ale UE. La 22 mai 2017, Consiliul a adoptat decizia de autorizare a începerii negocierilor 
privind Brexitul cu Regatul Unit. La sfârșitul celei de a doua etape a negocierilor, la 25 noiembrie 2018, a fost aprobat proiectul de acord de retragere a Regatului 
Unit și proiectul de declarație politică privind viitoarele relații dintre UE și Regatul Unit. Pasul următor constă în aprobarea acordului de către Parlamentul 
European și Parlamentul britanic.  

La 11 decembrie 2018, Parlamentul britanic a anunţat că votul va avea loc în ianuarie 2019. Premierul britanic a cerut liderilor europeni noi garanții în 
ceea ce privește soluția de "backstop"14. 

Prin urmare, Brexitul a fost din nou pe agenda întrunirii Consilului Afaceri Generale (art. 50) din 13 decembrie 2018,  unde au fost reiterată hotărârea de 
a susține în totalitate proiectul de acord și declarația politică semnate la 25 noiembrie. 

 

                                                 
14 Soluţia pentru a împiedica revenirea unei frontiere fizice între Irlanda şi provincia britanică Irlanda de Nord, care ar pune în pericol acordurile de pace. Această "plasă de siguranţă" 
prevede crearea unui "teritoriu vamal unic" înglobând UE şi Marea Britanie după tranziţia post-Brexit, care nu ar trebui să se aplice decât în caz de eşec al negocierilor care urmează privind 
viitoarele relaţii comerciale. Susținătorii Brexitului consideră că aceată soluție soluţie ar menține Regatul Unit pentru o perioadă nedefinită în uniunea vamală cu UE, împiedicându-l astfel să-
şi regăsească libertatea comercială. 
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Consiliul European subliniază că: 

-  soluția de protecție este doar o asigurare pentru a preveni crearea unei frontiere strict controlate pe insula Irlanda și pentru a  se asigura 
integritatea pieței unice; 

-  Uniunea va acționa în vederea  ajungerii la un acord ulterior care să stabilească, până la  31 decembrie 2020,  un regim   alternativ, astfel încât să 
nu fie nevoie să se apeleze la soluția de protecție; 

- dacă, totuși, ar fi necesar să se apeleze la soluția  de protecție, aceasta s-ar aplica temporar, cu excepția cazului în care va fi înlocuită de un acord 
ulterior care să garanteze evitarea unei frontiere strict controlate, și până la momentul înlocuirii. 

“Nu vom renegocia acordul, nici soluția de protecție dar suntem gata să discutăm despre modul în care poate fi facilitată ratificarea în Regatul Unit. 
Întrucât nu mai este timp de pierdut, vom discuta și despre cât suntem de pregătiți pentru situația în care nu se va ajunge la un acord”. - a subliniat președintele 
Consiliului European, Donald Tusk . 

În completare, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Junker, a anunțat publicarea, la 19 decembrie, a “tuturor informațiilor generale utile în ceea 
ce privește pregătirea pentru situația unui Brexit fără acord”. 

Ambasadorul României la Londra, Dan Mihalache, a declarat că Brexitul nu va avea un impact semnificativ pentru România  şi că se lucrează la un 
nou document de parteneriat strategic.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2018/12/13-14/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/12/14/remarks-by-president-donald-tusk-after-the-european-council-meetings-on-13-december-2018/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/12/14/remarks-by-president-donald-tusk-after-the-european-council-meetings-on-13-december-2018/
https://ec.europa.eu/commission/news/president-juncker-european-council-2018-dec-14_en
https://twitter.com/RRInternational/status/1073207202301820928
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La 10 decembrie 2018, Curtea de justiție a Uniunii Europene s-a 
pronunțat în Cauza C-621/18 Wightman și alții vs. Secretarul de stat pentru 
ieșirea din  Uniunea Europeană. 

Starea de fapt: 

La 23 iunie 2016, rezultatele referendumului de consultare populară 
cu privire la ieșirea Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord din 
Uniunea Europeană au arătat că majoritatea cetățenilor care au participat la 
vot au optat în favoarea ieșirii din Uniunea Europeană a acestui stat 
membru. La 29 martie 2017, premierul britanic a notificat Consiliului 
European intenția Regatului Unit de a se retrage din Uniunea Europeană în 
temeiul articolului 50 din TUE. Procedura stabilită la art. 50 TUE prevede 
etapele care intervin ca urmare a notificării de retragere, respectiv negocieri 
întreprinse de către statul membru în cauză și încheierea unui acord de 
retragere cu UE. Tratatele UE nu mai sunt aplicabile acestui stat membru de 
la data intrării în vigoare a acordului de retragere sau, în caz contrar, la doi 
ani de la notificarea intenției de retragere și eventuala extindere. 

La 19 decembrie 2017 a fost depusă o cerere de reexaminare 
juridică la Curtea Supremă Civilă (Court of Session) [Camerea Superioară 
(Inner House, First Division), Scoția, Regatul Unit] de către membrii 
Parlamentului britanic, Parlamentului scoțian și Parlamentului European 

pentru a stabili dacă notificarea menționată la art. 50 poate fi revocată, în 
mod unilateral, înainte de expirarea perioadei de doi ani, și dacă o astfel de 
revocare poate duce la rămânerea în UE a Regatului Unit al Marii Britanii.  

Starea de drept:  

La 3 octombrie 2018, Curtea Supremă Civilă a Scoției a sesizat Curtea 
de Justiție a Uniunii Europene cu o întrebare preliminară, subliniind că 
răspunsul va permite membrilor Camerei Comunelor a Parlamentului 
Britanic să cunoască, atunci când își exercită votul asupra unui acord de 
retragere, care sunt opțiunile pe care le au când vor vota pentru Brexit:  

 retragerea din UE cu un acord; 

 retragerea din UE fără acord; 

 revocarea notificării privind intenția de a părăsi UE. 

Având în vedere caracterul urgent al cererii sale, Curtea de Supremă 
Civilă a Scoției  a solicitat Curții de Justiție să se pronunțe în procedură de 
urgență.  

 

 

 

 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-12/cp180191en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-12/cp180191en.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=22AA2D0DD68C222EC1DA6300CC8256D9?text=&docid=208636&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1475113
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Răspunsul Curții de Justiție a Uniunii Europene la întrebarea preliminară a Curții de Supreme Civile  a Scoției: 

Instanța europeană de justiție a stabilit că art.50 din TUE nu abordează, în mod explicit, obiectul revocării, nu interzice și nici nu autorizează,  în mod 
expres, revocarea. Astfel, Curtea de Justiție a luat act de obiectivele urmărite de art. 50 TUE, respectiv atât de consacrarea dreptului suveran al unui stat 
membru de a se retrage din Uniunea Europeană, cât și de stabilirea unei proceduri care să permită o procedură de retragere legitimă.  

Potrivit Curții, atât decizia de retragere dintr-un tratat internaţional, cât şi revocarea unilaterală a acestei decizii, reprezintă un act de „suveranitate” al 
statului în cauză. Prin urmare, Curtea arată că viziunea Comisiei Europene şi a statelor sale membre care susține că decizia de revocare a retragerii ar trebui 
acoperită de aprobarea unanimă a celorlalte state membre europene, este nepotrivită deoarece creează riscul ca Marea Britanie să fie forţată să iasă din 
Uniune. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a apreciat că a subordona un drept de revocare aprobării unanime a Consiliului European, așa cum Comisia 
Europeană și Consiliul au propus, echivalează cu transformarea unui drept suveran unilateral într-o condiționare juridică care devine incompatibilă cu principiul 
potrivit căruia un stat membru nu poate fi obligat să părăsească Uniunea Europeană împotriva voinței sale. 

Curtea a evidențiat că, în absența unei dispoziții exprese, revocarea cade sub incidența normelor prevăzute la art. 50 alin. (1) din TUE, potrivit cărora 
revocarea deciziei de retragere poate fi decisă în mod unilateral, în conformitate cu cerințele constituționale ale statului membru în cauză.  

Efectele juridice ale revocării unilaterale a deciziei de retragere din UE rezidă în dreptul suveran al statului respectiv, în temeiul căruia își menține 
calitatea de stat membru al Uniunii Europene, care nu este suspendată sau modificată prin această notificare.  

Concluzie: 

Regatul Unit este liber să revoce unilateral notificarea intenției sale de retragere din UE, în conformitate cu actele sale fundamentale.  
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CONSILIUL EUROPEAN 

Reuniunea din perioada 13-14 decembrie 2018, Bruxelles.  

Liderii UE 27 au adoptat concluzii cu privire la principalele teme de pe ordinea de zi: bugetul pe termen lung al UE, relațiile externe, migrația și piața 
unică. În plan secund au fost discutate următoarele teme: schimbările climatice, securitatea și apărarea, dezinformarea, combaterea rasismului și a xenofobiei și 
consultările cu cetățenii. 

Referitor la Cadrul financiar multianual, Consiliul European a apreciat lucrările pregătitoare intense desfășurate pe parcursul acestui semestru și a luat 
act de raportul intermediar al Președinției. În continuare, viitoarea Președinție este invitată să continue lucrările și să elaboreze o orientare pentru următoarea 
etapă a negocierilor, pentru a se ajunge la un acord în cadrul Consiliului European în toamna anului 2019. 

În ceea ce privește piața unică, Consiliul European a invitat Parlamentul European și Consiliul să ajungă, până la sfârșitul actualei legislaturi, la un acord cu 
privire la cât mai multe dintre propunerile în curs de examinare relevante pentru piața unică. De asemenea, s-a exprimat faptul că este important să se elimine 
obstacolele nejustificate rămase, în special în domeniul serviciilor,  să se prevină orice noi bariere și orice risc de fragmentare. Totodată, Consiliul European a 
solicitat punerea în aplicare și asigurarea respectării, la toate nivelurile de guvernare, a deciziilor luate și a normelor adoptate, precum și apărarea standardelor 
și asigurarea aplicării principiilor mai bunei legiferări. De asemenea, s-a apreciat că iața unică trebuie să evolueze și să integreze pe deplin transformările din 
domeniul digital, inclusiv inteligența artificială, dezvoltarea economiei datelor și a serviciilor, conectivitatea și tranziția la o economie mai verde. 

Consiliul European a analizat punerea în aplicare a abordării sale cuprinzătoare referitoare la migrație, care propune o serie de măsuri concomitente 
referitoare la un control mai atent al frontierelor externe ale UE, o acțiune externă sporită și aspectele interne. S-a constatat că numărul trecerilor ilegale la 
frontiere a fost redus la nivelul anterior crizei și că tendința generală descendentă continuă. S-a concluzionat că acesta este rezultatul politicii externe a Uniunii 
și a statelor sale membre în domeniul migrației, bazată în special pe controlul frontierelor externe, pe lupta împotriva persoanelor care introduc ilegal migranți și 
pe cooperarea cu țările de origine și de tranzit, care a fost intensificată în ultimele luni. Prin urmare, această politică ar trebui să fie menținută, dezvoltată în 
continuare. 

https://www.consilium.europa.eu/media/37558/13-14-euco-final-conclusions-ro.pdf
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În ceea ce privește politicile interne, Consiliul European a invitat colegiuitorii să încheie rapid negocierile referitoare la poliția de frontieră și garda de 
coastă la nivel european (EBCG)15. Totodată, a apreciat acordul obținut la nivelul Consiliului la 6 decembrie 2018 în ceea ce privește consolidarea mandatului 
EBCG în domeniul returnării și al cooperării cu țările terțe. De asemenea, a solicitat eforturi suplimentare pentru încheierea negocierilor referitoare la Directiva 
privind returnarea, la Agenția pentru azil și la toate părțile sistemului european comun de azil, cu respectarea concluziilor anterioare ale Consiliului European și 
luând în considerare gradul diferit al progreselor înregistrate în fiecare dintre aceste dosare. 

În domeniul relațiilor externe Consiliul European a discutat despre pregătirile pentru viitorul summit cu Liga Statelor Arabe, care va avea loc în perioada 
24 - 25 februarie 2019. Consiliul European și-a exprimat profunda îngrijorare față de escaladarea tensiunilor în strâmtoarea Kerci și Marea Azov și cu privire la 
încălcările dreptului internațional de către Rusia. Totodată, Uniunea și-a reconfirmat angajamentul față de respectarea dreptului internațional, a suveranității, a 
integrității teritoriale și a independenței Ucrainei, precum și față de politica UE de nerecunoaștere a anexării ilegale a Crimeei. 

În privința schimbărilor climatice Consiliul European a apreciat Comunicarea Comisiei „O planetă curată pentru toți”, precum și rezultatele reuniunii 
COP24 de la Katowice. Consiliul European va oferi orientări privind direcția generală și prioritățile politice în primul semestru al anului 2019, pentru a-i permite 
Uniunii Europene să prezinte până în 2020 o strategie pe termen lung, în conformitate cu Acordul de la Paris. 

În domeniul securității și apărării Consiliul European  a apreciat progresele semnificative înregistrate în domeniul securității și apărării, inclusiv în ceea ce 
privește punerea în aplicare a cooperării structurate permanente, îmbunătățirea mobilității militare, implementarea Programului european de dezvoltare 
industrială în domeniul apărării și negocierile privind Fondul european de apărare propus și a aprobat pactul privind PSAC civilă. 

Consiliul European a solicitat punerea în aplicare promptă și coordonată a planului comun de acțiune pentru combaterea dezinformării, prezentat de 
Comisie și de Înaltul Reprezentant, în vederea consolidării capabilităților UE.  

Consiliul European a condamnat toate formele de antisemitism, rasism și xenofobie și a subliniat importanța combaterii intoleranței și a apreciat 
adoptarea la 6 decembrie 2018 a Declarației Consiliului privind combaterea antisemitismului. 

Consiliul European a salutat desfășurarea dialogurilor și consultărilor cu cetățenii, care au constituit o ocazie fără precedent și care ar putea servi drept 
inspirație pentru alte situații.  

 

 

 

 

 

                                                 
15 European Border and Coast Guard. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6543_ro.htm
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Summitul zonei euro 

Liderii statelor membre ale UE au discutat, în 14 decembrie a.c., despre reforma Uniunii economice și monetare (UEM), pe baza unui raport al 

Eurogrup-ului. 

Summit-ul zonei euro a adoptat decizii concrete și orientări privind calea de urmat în ceea ce privește aprofundarea UEM. 

Raportul Eurogrup-ului se referă la aprobarea următoarelor aspecte: 

 termenii de referință ai mecanismului comun de sprijin pentru Fondul unic de rezoluție (FUR); 

 o listă a termenilor și condițiilor de principiu privind reforma MES; 

 un proiect de mandat al mecanismului comun de sprijin bugetar pentru FUR; 

 posibile instrumente bugetare pentru zona euro; 

 o cale de urmat în ceea ce privește uniunea bancară. 

Summit-ul euro a aprobat toate elementele raportului Eurogrup-ului privind aprofundarea UEM, elaborat în configurație deschisă. Acest pachet 

cuprinzător deschide calea pentru o consolidare semnificativă a UEM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.consilium.europa.eu/media/37609/14-eurosummit-statement-ro.pdf
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