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Există o preocupare crescândă pentru 
cooperare și implicare în luarea deciziilor, 

fără a se periclita actul de guvernare 
european - cât mai aproape de interesele 

comunităților. În ultimul deceniu, s-au făcut 
eforturi pentru consolidarea principiului 

subsidiarității în legislația UE. Tratatele UE 
au conferit parlamentelor naționale dreptul  
de a se exprima cu privire la proiectele de 

acte legislative ale Uniunii. 

„Parlamentele naționale contribuie, în mod 
activ, la buna funcționare a Uniunii.”  

 

„În temeiul principiului 

cooperării loiale, Uniunea 

și statele membre se 

respectă și se ajută 

reciproc în îndeplinirea 

misiunilor care decurg din 

tratate.” 

 

„În conformitate cu principiile 

statului de drept, toate autoritățile 

publice trebuie să acționeze 

întotdeauna în limitele stabilite de 

lege, respectând valorile 

democrației și ale drepturilor 

fundamentale, precum și sub 

controlul unor instanțe de judecată 

independente și imparțiale.” 

 

„De fiecare dată când principiile 

democratice sunt restrânse în UE,  

vocea Uniunii la nivel global își pierde 

din intensitate. Nu putem fi în măsură 

să promovăm libertatea mass-media și 

statul de drept în vecinătatea noastră, 

decât dacă dispunem de mijloace de 

informare libere și de instanțe 

judecătorești independente în UE.” 

 

Coordonator 
Dr. Cristina Stroescu 

 Autori 
Carmen Denisa Ion 

Mihaela Gîdei 
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Andreea Mihai 
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UE și Mexic au încheiat negocierea mai multor aspecte tehnice restante 

cu privire la partea comercială a unui acord global, după ce,  în aprilie 2018, au 

ajuns la un „acord de principiu”. Noul acord va înlocui acordul din 2000 încheiat 

între UE și Mexic.  

Phil Hogan, membru al Comisiei, responsabil pentru comerț, și Graciela 

Márquez Colín, ministrul economiei din Mexic, au convenit - în cursul unei 

convorbiri telefonice - asupra domeniului exact de aplicare al deschiderii reciproce 

a piețelor de achiziții publice și asupra unui nivel ridicat de previzibilitate și de 

transparență în procedurile de achiziții publice.  

COMISIA 

EUROPEANĂ 
 

 

COMERȚ 

UE și Mexic încheie negocierile pentru un nou acord comercial 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/april/tradoc_156791.pdf
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Revizuirea juridică a acordului este, în prezent, în curs de finalizare. Odată ce 

procesul va fi încheiat, acordul va fi tradus în toate limbile UE. După traducere, 

propunerea Comisiei va fi transmisă pentru semnare și încheiere Consiliului și 

Parlamentului European. Acordul global mai amplu, din care face parte acest acord 

comercial, acoperă, de asemenea, protejarea drepturilor omului, cooperarea 

politică și în materie de dezvoltare ș.a. Acesta va fi primul acord comercial al UE 

care include dispoziții pentru combaterea corupției, împotriva mitei și a spălării 

banilor. 

 

 

 

 

Șefii de stat și de guvern din UE și din Balcanii de Vest au anunțat că se vor 

întâlni, în cadrul unei videoconferințe, la 6 mai 2020 pentru a aborda dificultățile 

comune  în gestionarea crizei  create de COVID-19. În perspectiva acestei reuniuni 

Comisia Europeană a adoptat contribuția1 sa, comunicarea „Sprijin pentru Balcanii 

de Vest în abordarea problemei COVID-19 și a redresării ulterior pandemiei”, prin 

care a stabilit domeniile de cooperare reciprocă și a reiterat solidaritatea Uniunii 

Europene față de statele din zona respectivă în atenuarea impactului pandemiei de 

COVID-19. Totodată, Comisia Europeană a descris, în comunicare, modalitatea de 

sprijin pe termen lung, respectiv adoptarea, în 2020, a unui plan economic și de 

investiții pentru regiune. Este necesar să se acorde o atenție sporită funcționării 

instituțiilor democratice, administrației publice și statului de drept,.  

Sprijinul UE, în valoare de peste 3,3 miliarde euro, include realocări 

din Instrumentul de asistență pentru preaderare destinate sprijinului imediat 

pentru sectorul sănătății, nevoilor sociale și redresării economice. 

 

 

 
1 COM(2020) 315 

VECINĂTATE ȘI EXTINDERE 

Sprijin pentru Balcanii de Vest în abordarea problemei COVID-19 
și a redresării ulterioare 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-support-western-balkan-regions-covid19-recovery_en.pdf
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                                 Videoconferința UE - G5 Sahel 

La 28 aprilie 2020 a avut loc videoconferința UE - G5 Sahel2. Discuțiile au 

vizat nevoia urgentă de a se obține un răspuns eficace și sustenabil la pandemia de 

COVID-19 în lume, în Africa și, în special, în regiunea Sahel, printr-o solidaritate 

efectivă a comunității internaționale.  

Cu acest prilej, Înaltul Reprezentant/vicepreședintele Josep Borrell, a 

declarat: „(...) Situația din Sahel se deteriorează în continuare, iar pandemia de 

coronavirus nu ne poate face să uităm cât de gravă este situația într-o regiune ale 

cărei probleme sunt și problemele noastre. Regiunea Sahel trebuie să rămână în 

fruntea agendei internaționale. Reuniunea a demonstrat un angajament clar al 

tuturor de a accelera eforturile comune. Doresc să subliniez inițiativele importante 

luate chiar de țările G5 Sahel, angajamentul Comunității Economice a Statelor Vest 

Africane și rolul de coordonare al Uniunii Africane. Sunt încântat să văd sprijinul 

Uniunii Africane, inclusiv prin viitoarea adoptare a unei strategii de stabilizare 

pentru regiune și operaționalizarea arhitecturii africane pentru pace și securitate.” 

În cadrul reuniunii, UE și-a asumat noi angajamente financiare, compuse din 

112 milioane euro pentru consolidarea capacităților de securitate și apărare ale 

țărilor din G5- Sahel, asigurând, în același timp, respectarea drepturilor omului și a 

 
2 G5 Sahel este o instituție care își propune să asigure coordonarea la nivel subregional a politicilor de 

dezvoltare și securitate din Sahel. A fost creat la 16 februarie 2014 în Nouakchott și reunește cele cinci țări din Sahel: 
Burkina Faso, Ciad, Mali, Mauritania și Niger. Obiectivul G5 Sahel este de a coordona eforturile țărilor sale membre 
pentru securitatea și dezvoltarea regiunii. Mai multe informații despre G5 Sahel. 

https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/international-summit/2020/04/28/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_768
https://www.g5sahel.org/qui-sommes-nous/le-g5-sahel
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dreptului 

internațional 

umanitar, precum și 

restabilirea prezenței 

statului și a serviciilor 

de bază pe întreg 

teritoriul. 

Reuniunea a fost 

coprezidată de către 

Charles Michel, 

președintele 

Consiliului European, și de către Mohamed Cheikh El Ghazouani, președintele G5 

Sahel. De asemenea, la discuții au participat șefii de stat ai G5 Sahel, reprezentanți 

ai Comisiei Europene, ai Organizației Națiunilor Unite și ai Comisiei Uniunii 

Africane.  

Comisarul pentru parteneriate internaționale, Jutta Urpilainen, a declarat: „(...)UE, 

în calitate de echipă pentru Europa, este pe deplin solidară cu G5-Sahel, cu 449 

milioane euro care urmează să fie mobilizate pentru a contribui la reducerea 

efectelor sanitare și socioeconomice ale coronavirusului în regiune. UE salută apelul 

la reducerea datoriilor de către Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional 

pentru țările cele mai vulnerabile (...).” 

Cu acest prilej, președintele Consiliului European, Charles Michel, a subliniat 

importanța sprijinirii țărilor și comunităților în vederea limitării impactului 

socioeconomic negativ al crizei. 

La finalul reuniunii, liderii au adoptat o declarație comună privind securitatea 

și dezvoltarea regiunii, fiind concentrată pe 4 puncte: 

1. combaterea terorismului;  
2. consolidarea capabilităților de securitate și de apărare în țările din G5 

Sahel;  
3. restabilirea prezenței statului și a serviciilor de bază în zonele fragile 

de pe întreg teritoriul; 
4.  intensificarea eforturilor de dezvoltare. 

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/04/28/president-charles-michel-after-the-eu-g5-sahel-video-conference/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/04/28/joint-declaration-of-the-members-of-the-european-council-with-the-member-states-of-the-g5-sahel/
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SITUAȚIA MIGRANȚILOR DIN LIBIA  

Prin intermediul unei videoconferințe, la 27 aprilie a.c., membrii Comisiei 

pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) au discutat cu reprezentanți 

ai Comisiei Europene, Agenției europene pentru poliția de frontieră și garda de 

coastă (Frontex), Agenției ONU pentru Refugiați  (UNHCR), Consiliului Europei și ai 

unor ONG-uri despre situația migranților din Libia de pe ruta Mediteranei Centrale. 

A fost dezbătută situația miilor de migranți și solicitanți de azil blocați în Libia 

în tabere închise, care nu dispun de cele mai elementare prevederi legale. De 

asemenea, s-a analizat situația migranților veniți pe mare, după lansarea 

PARLAMENTUL 

EUROPEAN 

 

27 aprilie – 3 mai 

 2020 

 

Din activitatea Parlamentului European – 

comisii permanente 

https://multimedia.europarl.europa.eu/es/libe-committee-meeting_20200427-1600-COMMITTEE-LIBE_vd
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operațiunii navale a UE, Irini, succesoare a operațiunii Sofia, începând cu 1 aprilie 

a.c.  

În urma dezbaterilor, majoritatea deputaților europeni au insistat că Libia nu 

este o „țară sigură” pentru debarcarea persoanelor salvate pe mare (mai ales că 

autoritățile din Libia au blocat debarcările din cauza bombardamentelor masive 

care au loc în jurul orașului Tripoli), și au solicitat cooperarea cu paza de coastă 

libiană.  

De asemenea, parlamentarii europeni au recunoscut dificultățile cu care se 

confruntă țările din prima linie (Italia și Malta), care primesc majoritatea 

migranților și a solicitanților de azil care părăsesc Libia, și au subliniat că sistemul 

european comun de azil trebuie reevaluat, pentru a pune accentul pe solidaritatea 

între statele membre, cu respectarea dreptului internaţional.  

 

 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/76869/new-eu-military-operation-mediterranean-irini-born-enforce-libya-arms-embargo_en
https://www.operationsophia.eu/
https://www.iom.int/news/libya-considers-its-ports-unsafe-disembarkation-migrants
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Totodată, au existat discuții cu privire la închiderea frontierelor. Pe de o 

parte, au existat deputați europeni care au considerat că statele membre sunt 

îndreptățite să-și protejeze frontierele atunci când există o criză sanitară precum 

cea actuală, iar, pe de altă parte, au existat critici ale închiderii porturilor din cauza 

pandemiei de COVID-19. 

Soarta migranților și a solicitanților de azil care încearcă să ajungă pe 

țărmurile europene din Libia a devenit și mai incertă din cauza pandemiei de 

COVID-19 și a deciziilor recente ale autorităților italiene și malteze de a-și declara 

propriile porturi nesigure. 

 

INSTRUMENTE NOI PENTRU ABORDAREA CRIZEI ECONOMICE  

În deschiderea videoconferinței Comisiei pentru afaceri economice și 

monetare (ECON), desfășurată la 27 aprilie a.c., dna Irene Tagli, președintele 

ECON, a propus completarea măsurilor convenite de Consiliul European cu alte 

instrumente pentru abordarea crizei economice, care să reprezinte „(...) ceva mai 

mult decât solidaritatea statelor membre”. De asemenea, președintele ECON a 

declarat că „(...) divergențele care riscă să fie create ar putea duce la o presiune 

fără precedent pentru Uniunea Europeană”. 

Deputații ECON au discutat despre aceste divergențe atât cu dl Valdis 

Dombrovskis, vicepreședintele Comisiei Europene, responsabil pentru portofoliul 

o economie în serviciul cetățenilor, cât și cu dl Paolo Gentiloni, responsabil cu 

portofoliul economie.  

La finalul dezbaterilor s-a ajuns la concluzia că aceste divergențe sunt 

principalul motiv pentru care mai multe măsuri de ajutor sunt necesare în regiunile 

și în țările cele mai afectate. 

Mai mulți deputați europeni au solicitat detalii cu privire la interacțiunea 

planificată între bugetul pe termen lung al UE și fondul de redresare preconizat. De 

asemenea, au existat deputați care au cerut informații despre modul în care ar 

funcționa fondul de redresare, în special în ceea ce privește proporția de granturi 

și  mecanismul de alocare a banilor între țări. 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/econ-committee-meeting_20200427-1700-COMMITTEE-ECON_vd
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Membrii ECON și-au exprimat îngrijorarea față de măsurile luate care ar 

putea duce, în mod invariabil, UE pe calea mutualizării datoriilor într-o formă sau 

alta. Pe de altă parte, ei au susținut că ideile propuse nu par credibile sau utile, 

deoarece mobilizarea garanțiilor cu fonduri de la investitorii privați ar fi foarte 

dificilă în perioade de criză și nu ar fi utilă, deoarece unele țări nu și-ar putea 

permite să fie împovărate cu datorii suplimentare.  

Nu în ultimul rând, părțile participante la videoconferință au dorit să se 

asigure că UE va face tot ce îi stă în putință pentru a evita frauda fiscală și 

paradisurile fiscale; rezultatul acestor demersuri ar constitui o garanție a 

disponibilității mai multor bani pentru contracararea efectelor negative ale COVID-

19. 

 

CHESTIUNEA DEZINFORMĂRII DISCUTATĂ LA NIVEL ÎNALT  

Într-o videoconferință desfășurată la 30 aprilie a.c., deputații europeni din 

Comisia pentru afaceri externe (AFET) și Înaltul Reprezentant/vicepreședintele 

Josep Borrell au dezbătut ultimul raport3 al Serviciului european pentru acțiune 

externă (SEAE), publicat la 24 aprilie a.c., și care are ca tematică principală 

dezinformarea privind codul de informații despre pandemia de COVID-19.  

 
3 Raportul oferă o imagine de ansamblu a tendințelor și a informațiilor actuale privind activitățile de 

dezinformare din întreaga lume. De asemenea, raportul menționează o proliferare a dezinformării, a incidentelor 
de dezinformare și a altor forme de manipulare și denaturări legate de pandemie.  

https://euvsdisinfo.eu/eeas-special-report-update-2-22-april/
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 Problematica dezinformării privind Covid-19 a făcut deja obiectul unei 

rezoluții adoptate la 17 aprilie a.c. de către Parlamentul European. În cadrul 

dezbaterilor, deputații europeni au considerat că UE ar trebui să creeze o sursă 

europeană de informații pentru a se asigura că toți cetățenii au acces la informații 

exacte și verificate. De asemenea, deputații au cerut companiilor de social-media 

să ia măsurile necesare pentru a opri dezinformarea și discursul de instigare la ură 

legat de această pandemie.  

 

PETIȚIILE CETĂȚENILOR REFERITOARE LA COVID-19  

Comisia pentru petiții (PETI) a examinat, la 30 aprilie a.c., 4 petiții 

referitoare la pandemia de COVID-19, petiții care au avut ca subiect protecția 

refugiaților și a locuitorilor din insulele din Marea Egee, restricțiile de călătorie 

impuse de anumite state membre, reformarea UE și capacitatea ei de a a gestiona 

mai bine problemele globale și extinderea instrumentelor financiare ale UE. 

 În urma numărului mare de petiții înaintate Parlamentului European, în 

ultimele săptămâni, legate de COVID-19, Comisia PETI a decis să organizeze o 

reuniune extraordinară, în conformitate cu procedura de urgență,  pentru a 

evidenția preocupările cetățenilor și pentru a răspunde acestora. 

„(...) Activitatea Comisiei PETI trebuie să continue. 

Acum este mai important ca niciodată ca cetățenii să se 

simtă aproape de UE și de Parlamentul European. Este 

datoria noastră să facem lumină în preocupările 

cetățenilor, să le aducem în atenția reprezentanților aleși 

ai acestora și să le răspundem. (…) Având în vedere situația 

dramatică cauzată de acest virus, am decis să examinăm 

urgent petițiile legate de acest subiect. Peste 40 de petiții 

au fost deja înregistrate la Parlamentul European și 

suntem pregătiți să reacționăm la fiecare dintre ele cât mai curând posibil. Am 

organizat o reuniune extraordinară a Comisiei PETI și ne-am concentrat exclusiv 

asupra petițiilor COVID-19.” - Dolors Montserrat, președintele Comisiei pentru 

petiții 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/PETI/DV/2020/04-30/6_sir269-2020-EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/PETI/DV/2020/04-30/6_sir269-2020-EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/PETI/DV/2020/04-30/7_sir307-2020-EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/PETI/DV/2020/04-30/8_sir329-2020-EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/PETI/DV/2020/04-30/12_sir355-2020-EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/206961/covid19_related_petitions_16.04.2020.pdf
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Subiectele petițiilor înregistrate variază de la cererile de măști pentru forțele 

de poliție, la solicitarea unei mai mari solidarități în UE, emiterea de obligațiuni 

corona, crearea unui organism unic al UE care să coordoneze criza și să oprească 

măsurile restrictive ș.a. 
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Președinția croată a Consiliului UE a organizat o videoconferință informală 

a miniștrilor UE responsabili cu turismul, care a fost coprezidată de Gari Cappelli, 

ministrul croat al turismului, și Thierry Breton, comisarul european responsabil 

pentru piața internă. La discuții au participat miniștri sau reprezentanți de nivel 

înalt din toate statele membre ale UE.  

În cadrul discuțiilor s-a subliniat faptul că, în multe state membre UE, 

turismul contribuie, în mod semnificativ, atât la produsul național brut, cât și la 

dezvoltarea altor sectoare economice, reprezentând o sursă extrem de importantă 

de venituri pentru comunitățile locale și pentru persoanele fizice. 

În acest scop, au fost prezentate măsurile luate de statele membre pentru a 

atenua impactul negativ al pandemiei asupra sectorului turismului și a altor 

sectoare conexe. Miniștrii au accentuat ideea potrivit căreia turismul ar trebui să 

se numere printre prioritățile principale ale planului de redresare al UE. 

PREȘEDINȚIA 

CROATĂ  A 

CONSILIULUI 

UNIUNII 

EUROPENE 

  Videoconferința informală a miniștrilor 

responsabili pentru turism 

 

27 aprilie 

        2020  

https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=259
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De asemenea, miniștrii au convenit cu privire la importanța găsirii unei soluții 

armonizate pentru rambursarea pachetelor de călătorie, inclusiv a voucherelor și 

au convenit asupra importanței colectării informațiilor despre măsurile legate de 

turism și promovarea celor mai bune practici. 

Nu în ultimul rând, miniștrii și-au declarat susținerea pentru măsuri noi și 

inovatoare, atât la nivel național, cât și la nivelul UE,  în vederea recuperării rapide 

și eficiente a acestui sector atât de afectat. 

„(...)Turismul reprezintă 10% din 

PIB-ul UE și oferă locuri de muncă 

pentru aproape 12% dintre angajații din 

Uniunea Europeană. În plus, turismul 

este a patra categorie de export a 

Uniunii, consumul generând venituri de 

peste 400 de miliarde de euro. De aceea, 

este important să încurajăm crearea de 

soluții comune pentru criza sectorului turistic cauzată de pandemia coronavirusului, 

dar și să creăm programe și planuri de combatere a amenințărilor similare în 

viitor(...).” - Gari Cappelli 

 

 

Vicepremierul Republicii Croația și ministru de interne, dr. Davor Božinović 

a prezidat reuniunea informală a miniștrilor de afaceri interne, care a avut loc în 

sistem de videoconferință. Agenda de discuții a vizat, în principal, schimbul de 

opinii, experiențe și practici în lupta împotriva Covid-19. 

 În prima parte a videoconferinței, miniștrii au discutat despre funcționarea 

continuă a pieței unice și libera circulație a mărfurilor (în special produse 

Videoconferința informală a miniștrilor de 

afaceri interne 

28 aprilie 

2020 

https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/jha/2020/04/28/
https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=262
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/ecofin/2020/04/16/
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alimentare, medicamente și 

echipamentele de protecție/medicale) 

prin îmbunătățirea coridoarelor de 

tranzit. În acest sens, discuțiile au avut în 

vedere contextul actual de la nivel 

mondial în care cererea depășește, în 

mod semnificativ, oferta.  

 Cu privire la o posibilă relaxare 

treptată a restricțiilor introduse la 

frontiere, miniștrii au discutat referitor 

la Foaia de parcurs pentru eliminarea 

măsurilor de limitare a Covid-19, anunțată de Comisia Europeană. Astfel, 

frontierele ar putea fi redeschise treptat, începând cu zonele de frontieră care au 

înregistrat o scădere a numărului de cazuri de COVID-19. 

 S-a discutat, de asemenea, despre utilizarea aplicațiilor mobile de depistare 

a contactelor și de avertizare ca răspuns la pandemia de COVID-19.  

 În plus, miniștrii au susținut că statele membre trebuie să se informeze 

reciproc cu privire la evoluția măsurilor pe care le iau, deoarece situația 

epidemiologică nu este aceeași în toate statele membre. 

 În a doua parte a videoconferinței, miniștrii au examinat problemele actuale 

în materie de securitate în ceea ce privește activitățile infracționale, respectiv 

creșterea criminalității informatice, vânzarea unor bunuri contrafăcute, 

răspândirea știrilor false, introducerea ilegală de migranți, traficul de droguri ș.a. 

În acest context, miniștrii au specificat tipul de ajutor pe care îl așteaptă autoritățile 

de la nivel național pentru a îmbunătăți eficiența în combaterea diferitelor forme 

de crimă organizată.  

 De asemenea, președinția croată a Consiliului UE a prezentat evoluțiile 

recente privind migrația, punând accentul pe situația de la frontierele cu Turcia și 

din vestul și centrul Mediteranei. Miniștrii au concluzionat că este de o importanță 

deosebită să se continue aplicarea principiului solidarității și al împărțirii egale a 

responsabilității, inclusiv prin acordarea unei atenții speciale operațiunilor de 

căutare și salvare pe mare.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ac_20_679
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În vederea consolidării luptei împotriva pandemiei generată de COVID-19, 

președinția croată  a convocat  o  videoconferință, care a fost prezidată de către dl 

Tomislav Ćorić,  ministrul croat al mediului și energiei. De asemenea, la discuții a 

participat și responsabilul european pentru energie, dna Kadri Simson. 
 Obiectivul dezbaterilor a vizat evaluarea măsurilor de pregătire în vederea 

asigurării securității aprovizionării cu energie pe durata pandemiei,  precum și 

acțiunile necesare redresării  economice pe termen scurt și mediu. 

Miniștrii au susținut un  schimb de opinii cu privire la măsurile adoptate 

pentru asigurarea furnizării energiei în timpul pandemiei COVID-19 și au analizat 

modalitățile prin care sectorul energetic poate contribui la redresarea economică. 

Totodată, au evidențiat  faptul că sectoarele statelor membre au pus în aplicare 

mecanisme de continuitate a operațiunilor energetice esențiale asigurând atât 

sănătatea, cât și siguranța personalului. În continuare, miniștrii au garantat faptul 

că nu există riscul unor potențiale întreruperi ale aprovizionării cu energie  pentru 

persoanele aflate în dificultate. 

Participanții au analizat modalitățile prin care o serie de măsuri (inițiativa  

„Valul de renovări ale clădirilor”, proiectele privind energia regenerabilă și 

accelerarea investițiilor în infrastructură)  pot contribui la o redresarea rapidă și 

eficientă. În acest sens au fost dezbătute 

măsurile și activitățile care ar putea fi 

implementate la nivelul UE. 

În contextul în care evoluția 

pandemiei COVID-19 se apropie de 

nivelul maxim, dezbaterile s-au 

concentrat pe redresarea economică și 

pe  importanța punerii în aplicare a 

  Videoconferința informală la nivel înalt a      

miniștrilor  energiei  

 

28 aprilie 

        2020  

https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=261
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Pactului ecologic european și a planurilor naționale integrate  pentru energie  și 

climă. 

„(...) Acesta este  momentul potrivit pentru a reflecta asupra modului  în care 

sectorul energetic poate contribui la  eforturile de redresare a economiilor noastre. 

Tranziția la energia curată orientată spre creștere durabilă și neutralitate climatică 

reprezintă  o ocazie majoră pentru  stimularea redresării economiilor statelor 

membre” a declarat dl Tomislav Ćorić, ministrul croat al mediului și energiei.  

 În cadrul discuțiilor, Comisia Europeană a declarat că planul de redresare ar 

trebui să se axeze pe consolidarea pieței interne și a rezilienței, fără a irosi 

resursele. Totodată, a precizat că programul de lucru revizuit va promova 

tehnologiile inovatoare  bazate pe energia regenerabilă și renovarea energetică a 

clădirilor.  

„(...) Am avut o discuție 

importantă în contextul actual, cu 

privire la impactul crizei asupra 

sectorului energetic. Suntem mândri 

pentru că sectorul energetic și-a 

demonstrat reziliența, asigurând 

securitatea aprovizionării. Prioritatea 

noastră este păstrarea poziției de 

lider  a UE în promovarea 

tehnologiilor curate, a declarat responsabilului european pentru energie, dna Kadri 

Simson. 

Nu în ultimul rând, dna Kadri Simson a informat miniștrii cu privire  la situația 

planurilor naționale pentru energie și climă și a strategiilor de renovare pe termen 

lung. 
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Președinția croată a Consiliului UE a organizat ce-a  de-a doua 

videoconferință a miniștrilor transporturilor, care a fost prezidată de către Oleg 

Butković, ministrul croat al afacerilor maritime, transporturilor și infrastructurii în 

prezența responsabilului european pentru transporturi, dna  Adina Vălean. 

Miniștrii au analizat implicațiile pandemiei COVID-19 asupra sectorului 

transporturilor, punând accentul pe măsurile care urmează a fi adoptate și pe 

dificultățile întâmpinate în urma aplicării de către statele membre a măsurilor de 

relaxare. 

Participanții au considerat satisfăcătoare deciziile adoptate până în prezent 

și s-au exprimat pentru intensificarea cooperării în vederea limitării efectelor 

negative  generate de pandemia de COVID-19. 

„(...) În pregătirea strategiei 

de ieșire din criză ar trebui să  ne 

axăm  pe măsuri coordonate, 

proporționale, nediscriminatorii și 

bazate pe riscuri. Aceste măsuri 

trebuie să atingă un anumit nivel de 

compatibilitate și coordonare care să 

permită recunoașterea și acceptarea 

reciprocă a acestora, a declarat Oleg 

Butković  

În plus, miniștrii au apreciat impactul pozitiv al recurgerii la „culoare verzi” 

care au permis menținerea lanțurilor de aprovizionare prin intermediul rețelei de 

puncte de contact naționale. Totodată, au atras atenția asupra riscului de 

intensificare a traficului în perioada următoare. 

Responsabilul european pentru transporturi, Adina Vălean, a prezentat un 

pachet de măsuri suplimentare, care a fost recent adoptat de către Comisia 

  Videoconferința informală la nivel înalt a          

miniștrilor  transporturilor 

 

29 aprilie 

        2020  

https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=263
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/european-roadmap-lifting-coronavirus-containment-measures_ro
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Europeană, în vederea atenuării impactului crizei asupra  diferitelor moduri de 

transport. 

De asemenea, miniștrii au convenit cu privire la o abordare coordonată a UE 

în vederea reinstituirii mobilității și a conectivității, solicitând, totodată, punerea în 

aplicare a foii de parcurs pentru ridicarea progresivă a măsurilor de izolare luate în 

contextul pandemiei. 

„(...) Comisia Europeană a publicat O foaie europeană de parcurs pentru 

ridicarea măsurilor de izolare legate de coronavirus, un set de recomandări pe care 

le vom folosi ca punct de plecare pentru a restabili progresiv,  serviciile de transport 

și  conectivitatea între statele membre. Transportul este coloana vertebrală a 

sistemului economic, iar reinstituirea mobilității va fi, într-adevăr, cheia pentru a 

reporni economia. Aș dori să le mulțumesc tuturor miniștrilor transporturilor din UE 

pentru eforturile depuse în vederea implementării rețelei de puncte de contact 

naționale”,  a declarat responsabilul european pentru transporturi. 

La final, Oleg Butković a evidențiat necesitatea elaborării unei strategii 

coordonate de ieșire din criză, care să asigure atât protecția sănătății publice, cât 

și redresarea economică. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/european-roadmap-lifting-coronavirus-containment-measures_ro
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 În cauza C-638/18, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a condamnat 

România pentru nerespectarea angajamentelor privind calitatea aerului în București, 

din anul 2007 și până cel puțin în anul 2016.  

Este vorba despre cererea introductivă formulată de către Comisia Europeană 

împotriva României în 2018, prin care s-a solicitat constatarea neîndeplinirii 

obligațiilor asumate prin neaplicarea prevederilor Directivei 2008/50/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului 

înconjurător și a unui aer mai curat pentru Europa.  

 

 

CURTEA DE 

JUSTIȚIE A 

UNIUNII 

EUROPENE  

 

Hotărârea în cauza C‑638/18 – Comisia 

Europeană împotriva României 

30 aprilie 2020 

Luxemburg  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=2B7A646AECF22C24838EAB6AB52DCFAA?text=Roumanie&docid=226008&pageIndex=0&doclang=RO&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8253205#ctx1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A32008L0050


22 
 
 

  

Comisia a adoptat un pachet de 2 propuneri care va facilita acordarea de 

împrumuturi gospodăriilor și întreprinderilor din UE. Pachetul include o 

comunicare interpretativă privind cadrele contabile și prudențiale ale UE 

(„Sprijinirea întreprinderilor și a gospodăriilor în cadrul COVID-19”4), precum și 

modificări rapide ale normelor bancare ale UE (Regulamentul privind cerințele de 

capital5). 

Pachetul de măsuri va încuraja băncile să utilizeze pe deplin flexibilitatea 

integrată în cadrul prudențial și contabil al UE, astfel încât să poată sprijini, la rândul 

lor, cetățenii și întreprinderile în timpul acestei pandemii prin furnizarea de 

finanțare. Acest pachet face parte dintr-o serie de măsuri luate de Comisia 

Europeană pentru a atenua impactul economic al pandemiei Coronavirus în 

Uniunea Europeană. 

 
4 COM(2020) 169 
5 COM(2020) 310 

 Evoluții privind 

măsurile pentru 

combaterea 
CORONAVIRUSULUI 

Acordarea de împrumuturi gospodăriilor și 

întreprinderilor din UE 

28 aprilie 2020  

Comisia 

Europeană 

https://ec.europa.eu/finance/docs/law/200428-banking-package-communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/finance/docs/law/200428-banking-package-proposal_en.pdf
https://ec.europa.eu/finance/docs/law/200428-banking-package-proposal_en.pdf
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Este clarificat modul în care normele actuale pot fi aplicate într-un mod mai 

flexibil și mai coerent în întreaga UE, menținând, în același timp, o abordare 

prudentă pentru a menține stabilitatea financiară. Aceasta oferă o interpretare 

coerentă și uniformă a flexibilității acestor norme, astfel încât băncile și autoritățile 

de supraveghere să fie pe picior de egalitate în întreaga UE.  

Comisia a adoptat un pachet de măsuri6 menite să sprijine întreprinderile 

din sectoarele aviatic, feroviar, maritim și rutier pentru a face față consecințelor 

epidemiei de coronavirus. Măsurile vor reduce sarcina de reglementare și costurile 

pentru societățile de transport și ar putea fi urmate de mai multe propuneri în 

următoarele săptămâni. 

În ceea ce privește aviația, măsurile vor facilita serviciile de asistență la sol și 

vor modifica normele de acordare a licențelor destinate transportatorilor aerieni 

în caz de probleme financiare cauzate de epidemia de coronavirus. Cu privire la 

porturi, autoritățile pot decide să amâne sau să nu perceapă taxele de utilizare a 

infrastructurii portuare. În ceea ce privește sectorul feroviar, Comisia propune 

prelungirea cu trei luni a termenului până la care statele membre trebuie să 

transfere anumite competențe, inclusiv către Agenția UE pentru căile ferate. În cele 

din urmă, toate modaltățile de transport vor beneficia de o propunere care să 

permită prelungirea anumitor certificate și licențe, întrucât, din cauza măsurilor 

sanitare, unor operatori și lucrători din domeniul transporturilor le-a fost mai dificil 

să îndeplinească anumite formalități prevăzute de legislația UE. 

 
6 COM(2020) 176, COM(2020) 177, COM(2020) 178, COM(2020) 179 

Măsuri pentru a oferi ajutor și flexibilitate sectorului 

transporturilor 

29 aprilie 2020  

Comisia 

Europeană 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/com_2020_0176.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/com_2020_0177.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/com_2020_0178.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/com_2020_0179.pdf
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De asemenea, Comisia a aprobat cererile din partea a 11 de state membre, 

printre care și România, de exceptare temporară de la normele UE privind timpul 

de conducere și perioadele de odihnă pe care le-au instituit. Scutirea va oferi 

conducătorilor auto flexibilitatea de care au nevoie pentru a menține mărfurile în 

mișcare în Europa, chiar dacă se confruntă cu cozi la punctele de trecere a 

frontierei, acces redus la spațiile de odihnă și la instalațiile sanitare de-a lungul 

rețelei. Alte nouă state membre au solicitat, de asemenea, o scutire temporară și 

vor primi o decizie pozitivă în săptămânile următoare. 

 

 

 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/c_2020_2832_ro.pdf
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