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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 
Mihaela Gîdei 
Andreea Mihai 

Ioana Cristina Vida 
Marina Bălășoiu 

Carmen Denisa Ion 
 
 



3 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUPRINS 

 

COMISIA EUROPEANĂ ………………................................................................................................... 4  

PARLAMENTUL EUROPEAN………………………………………………………….…...…………………..13 

PREȘEDINȚIA PORTUGHEZĂ A CONSILIULUI 

UNIUNII EUROPENE………………………………………………………………..………………………………………..……….…..22 

CONSILIUL EUROPEAN…………………………………..……………………………………………………..………..…..32 

CURTEA DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE…..34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru a marca Ziua europeană a victimelor infracționalității, 

vicepreședintele pentru valori și transparență, Vera Jourová, și responsabilul 

european pentru justiție, Didier Reynders, au făcut următoarea declarație: 

„În fiecare an milioane de cetățeni din Uniunea Europeană sunt victime ale 

infracționalității. 

Pandemia de COVID-19 a avut, de asemenea, un impact asupra acestui fenomen, 

întrucât, odată cu impunerea măsurilor de limitare a deplasărilor, s-a înregistrat o 

creștere a cazurilor de violență domestică, de abuz sexual asupra copiilor, de 

criminalitate cibernetică și de infracțiuni rasiste sau xenofobe motivate de ură. Victimele 

acestor infracțiuni au nevoie de o atenție deosebită. 

Multe dintre acestea nu își cunosc drepturile, adesea nu doresc sau le este teamă 

să denunțe săvârșirea infracțiunii. Prin urmare, sunt prea multe victime care nu reușesc 

să își facă auzită vocea, pentru că nu apelează la justiție și la un sprijin adecvat. 

COMISIA 

EUROPEANĂ 
 

 
VALORI ȘI TRANSPARENȚĂ  

Declarația dnei Jourová și a dlui Reynders cu ocazia  
Zilei europene a victimelor infracționalității 
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Primul pas în acest sens este consolidarea capacității de acțiune a victimelor, în 

special a celor mai vulnerabile – cum ar fi victimele violenței de gen sau ale infracțiunilor 

motivate de ură. Anul trecut am prezentat prima strategie privind drepturile victimelor, 

axată pe consolidarea capacității victimelor de a denunța săvârșirea infracțiunilor și de 

a obține sprijinul de care acestea au nevoie, indiferent de locul în care se află în UE sau 

de circumstanțele în care a fost comisă infracțiunea. 

A doilea pas constă în conlucrare. Am numit primul coordonator pentru drepturile 

victimelor și am creat Platforma UE pentru drepturile victimelor, reunind pentru prima 

dată toți actorii relevanți de la nivelul UE în materie de drepturi ale victimelor. 

Sprijinirea victimelor să își revină după suferința trăită și să își continue viața este 

o sarcină dificilă și de lungă durată, care poate fi realizată numai printr-o cooperare 

strânsă între toți actorii de la nivelul UE și de la nivel național.”1 

 

 

 

Prin Regulamentul nr. 531/2012 privind roamingul în rețelele publice de 

comunicații mobile în interiorul Uniunii Europene, tarifele de roaming au fost 

eliminate începând cu 15 iunie 2017. Cetățenii europeni care călătoresc în UE plătesc 

prețurile de la nivel național pentru apeluri, SMS și date. Acesta este în vigoare până 

la 30 iunie 2022. 

La 24 februarie 2021, Comisia a prezentat o nouă propunere de regulament 

privind roamingul2 al cărei obiectiv este reformarea normelor, cu prelungirea 

aplicării acestora pentru o perioadă de 10 ani și pentru a spori beneficiile pentru 

utilizatori. 

Roamingul este un serviciu care permite unui client (persoană fizică sau 

juridică) al unui operator mobil dintr-o țară din UE/SEE să aibă acces la servicii 

                                                           
1 Problematica subraportării de victime, la poliție, a infracțiunilor pe care le-au suferit a fost evidențiată și 

într-un raport al Agenției Europene a Drepturilor Fundamentale, publicat la 19 februarie 2021: „Crime, safety and 
victims’ rights – Fundamental Rights Survey”, disponibil la următoarea adresă. 

2 A se vedea COM(2021) 85. 

O EUROPĂ PREGĂTITĂ PENTRU ERA DIGITALĂ  

O nouă propunere de regulament privind roamingul 

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/protecting-victims-rights_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/protecting-victims-rights/ec-coordinator-victims-rights_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/protecting-victims-rights/ec-coordinator-victims-rights_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/protecting-victims-rights/victims-rights-platform_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO-EN-null/TXT/?from=EN&uri=CELEX%3A02012R0531-20170615
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-regulation-european-parliament-and-council-roaming-public-mobile-communications
https://fra.europa.eu/en/publication/2021/fundamental-rights-survey-crime
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mobile (voce, SMS sau date) de la un alt operator de rețea mobilă, atunci când 

călătorește într-o altă țară din UE/SEE. 

Margrethe Vestager, vicepreședinte executiv responsabil pentru o Europă 

pregătită pentru era digitală, a declarat: „ (…) Oriunde ne aflăm în Europa, putem să 

păstrăm legătura cu cei dragi, să purtăm discuții de afaceri sau să facem schimb de 

experiențe atunci când călătorim, fără să ne îngrijorăm că vom plăti facturi 

exorbitante. Eliminarea tarifelor de roaming este un exemplu important al modului 

în care UE conectează milioane de cetățeni și le îmbunătățește viața. Noile norme nu 

numai că vor menține serviciile de roaming la prețurile naționale, dar le vor și 

îmbunătăți suplimentar.” 

Propunerea de regulament urmărește să garanteze că, atunci când clienții 

utilizează servicii de roaming aceștia au acces la serviciile de urgență și beneficiază 

de transmiterea informației de localizare a apelantului în mod neîntrerupt și gratuit, 

inclusiv prin alte mijloace decât apelurile vocale, de exemplu SMS-uri sau aplicații 

pentru situații de urgență. În plus, persoanele care călătoresc ar trebui informate cu 

privire la modalitățile de contactare a serviciilor de urgență, inclusiv la cele destinate 

persoanelor cu handicap, în țara UE pe care o vizitează. 

Noile norme privind roamingul impun ca operatorii să furnizeze 

consumatorilor suficiente informații cu privire la eventualele costuri suplimentare 

generate de utilizarea în roaming a serviciilor cu valoare adăugată. 

Reducerea plafoanelor tarifelor cu ridicata începând din 2022 

  De la 1.1.2022 la 
30.6.2022, când 
expiră actualul 
Regulament 
531/2012 privind 
roamingul 

De la 1.7.2022 la 
31.12.2024 

De la 1.1.2025 

Voce 0,032 euro/min 0,022 euro/min 0,019 euro/min 

SMS 0,01 euro/SMS 0,004 euro/SMS 0,003 euro/SMS 

Date 2,5 euro/GB 2 euro/GB 1,5 euro/GB 
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Protejarea persoanelor care lucrează prin intermediul platformelor 
digitale 

 

Comisia a lansat, la 24 februarie 2021, o primă etapă3 a consultării 

partenerilor sociali europeni cu privire la modalitățile de îmbunătățire a condițiilor 

de muncă pentru persoanele care lucrează prin intermediul platformelor digitale. 

Scopul consultării partenerilor sociali europeni este de a colecta punctele lor de 

vedere cu privire la necesitatea unei posibile acțiuni a UE. Consultarea va fi deschisă 

timp de cel puțin șase săptămâni.  

În această etapă de consultare a partenerilor sociali, Comisia a identificat 

următoarele domenii în care pot fi făcute îmbunătățiri:  

 regimul de angajare;  

 condițiile de muncă, inclusiv sănătatea și securitatea;  

 accesul la protecție socială adecvată;  

 accesul la reprezentare colectivă și la negociere;  

 dimensiunea transfrontalieră a activității platformelor;  

 aspecte legate de gestionarea algoritmică;   

 accesul la formare și la oportunități profesionale. 

Într-un studiu din 2018, actualizat în 2019, Eurofound (Fundația europeană 

pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă) califica lucrul pe platforme 

online drept o formă de încadrare în muncă, afirmând că principalele caracteristici 

ale unei platforme de muncă sunt următoarele:  

 munca remunerată este organizată prin intermediul unei platforme 

online;  

 sunt implicate trei părți: platforma online, clientul și lucrătorul; 

 obiectivul este de a îndeplini sarcini specifice sau de a rezolva probleme 

specifice;  

                                                           
3 A se vedea C(2021) 1127. 

https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2018/employment-and-working-conditions-of-selected-types-of-platform-work
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2018/employment-and-working-conditions-of-selected-types-of-platform-work
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 lucrările sunt contractate;  

 locurile de muncă sunt defalcate pe sarcini;  

 serviciile sunt furnizate la cerere. 

Programul de lucru al Comisiei Europene pentru 2021 a anunțat prezentarea 

unei inițiative legislative privind îmbunătățirea condițiilor de muncă ale lucrătorilor 

care își desfășoară activitatea prin intermediul platformelor până la sfârșitul anului 

2021. Această inițiativă va sprijini punerea în aplicare a principiilor cuprinse 

în Pilonul european al drepturilor sociale. 

Margrethe Vestager, vicepreședinte executive responsabil pentru o Europă 

pregătită pentru era digitală, a declarat: „ (…) Era digitală oferă oportunități 

importante pentru întreprinderi, consumatori și cetățeni. Platformele pot ajuta 

oamenii să găsească noi locuri de muncă și să exploreze noi idei de afaceri. În același 

timp, trebuie să ne asigurăm că valorile noastre europene sunt bine integrate în 

economia digitală. Trebuie să ne asigurăm că aceste noi forme de muncă rămân 

durabile și echitabile.” 

 

 

 

Comisia Europeană a prezentat o nouă strategie4 a UE privind adaptarea la 

schimbările climatice, care definește calea de urmat pentru a face față consecințelor 

inevitabile ale acestora. Strategia prezintă o viziune pe termen lung pentru ca, până 

în 2050, UE să devină o societate rezilientă la schimbările climatice, pe deplin 

adaptată la efectele inevitabile ale schimbărilor climatice. 

Această propunere integrează în legislația UE obiectivul global în materie de 

adaptare prevăzut la articolul 7 din Acordul de la Paris și acțiunea din cadrul 

obiectivului nr. 13 de dezvoltare durabilă. Propunerea îndeamnă UE și statele 

membre să facă în continuare progrese pentru a stimula capacitatea de adaptare, 

                                                           
4 A se vedea COM(2021) 82. 

PACTUL ECOLOGIC EUROPEAN  

O nouă strategie a UE privind adaptarea la schimbările climatice 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:91ce5c0f-12b6-11eb-9a54-01aa75ed71a1.0023.02/DOC_1&format=PDF
https://ec.europa.eu/info/european-pillar-social-rights-0/european-pillar-social-rights-20-principles_ro
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/adaptation/what/docs/eu_strategy_2021.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016A1019(01)&from=SV
https://www.un.org/sustainabledevelopment/climate-change/
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pentru a consolida reziliența și a reduce vulnerabilitatea față de schimbările 

climatice.  

 

Aceasta urmărește trei obiective și propune o serie de acțiuni pentru a le 

îndeplini:  

1. adaptarea mai inteligentă prin îmbunătățirea cunoștințelor și 

gestionarea incertitudinii: 

 consolidarea cunoștințelor în ceea ce privește adaptarea;  

 colectarea unor date stiințifice mai multe și mai bune privind pierderile 

climatice;  

 consolidarea rolului și extinderea platformei Climate-ADAPT ca 

platformă europeană pentru adaptarea la schimbări climatice5.  

2. consolidarea adaptărilor sistemice prin sprijinirea dezvoltării tuturor 

domeniilor de politică relevante:  

 îmbunătățirea strategiilor și planurilor de adaptare; 

 încurajarea rezilienței locale, individuale și juste; 

                                                           
5 Platforma constituie un parteneriat între Comisia Europeană și Agenția Europeană pentru Mediu, fiind 

gestionată de cea din urmă, cu sprijin oferit de un consorțiu internațional, Centrul tematic european privind efectele, 
vulnerabilitatea și adaptarea la schimbările climatice. 

https://climate-adapt.eea.europa.eu/
https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-cca
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 integrarea rezistenței la schimbările climatice în politicile 

macrofiscale/bugetare naționale; 

 promovarea soluțiilor de adaptare bazate pe natură. 

3. adaptare mai rapidă prin accelerarea adaptării la nivel general: 

 accelerarea implementării soluțiilor de adaptare; 

 reducerea riscurilor legate de climă; 

 eliminarea decalajului de protecție din domeniul climei.   

 asigurarea disponibilității și durabilității apei dulci. 

În completarea obiectivului ambițios al UE de a deveni neutră din punct de 

vedere climatic până la jumătatea secolului, această strategie urmărește să 

consolideze capacitatea de adaptare a UE și să reducă la minimum vulnerabilitatea 

la impactul schimbărilor climatice, în conformitate cu Acordul de la Paris și cu 

propunerea privind Legea europeană a climei. Noua strategie urmărește să 

intensifice acțiunile în întreaga economie și societate, în sinergie cu alte politici ale 

Pactului ecologic, cum ar fi protecția biodiversității și agricultura durabilă. Acest 

obiectiv va fi realizat printr-o adaptare mai inteligentă, mai rapidă și mai sistemică, 

precum și prin intensificarea măsurilor internaționale în materie de adaptare.  

Dl Frans Timmermans, a declarat: „ (…) Pandemia de COVID-19 ne-a reamintit 

cu fermitate că un nivel de pregătire insuficient poate avea consecințe 

dezastruoase. Nu există niciun vaccin împotriva crizei climatice, dar putem totuși să 

o combatem și să ne pregătim pentru efectele sale ineluctabile. Impactul 

schimbărilor climatice se resimte deja atât în interiorul, cât și în afara Uniunii 

Europene. Noua strategie de adaptare la schimbările climatice permite să accelerăm 

și să aprofundăm pregătirile. Dacă ne pregătim încă de pe acum, putem să construim 

un viitor rezilient la schimbările climatice.” 
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23 februarie 2021 
Reuniunea grupului de coordonare a donatorilor pentru poporul 
palestinian – Comitetul ad-hoc de legătură (AHLC) - videoconferință 

Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de 

securitate, dl Josep Borrell, a participat la reuniunea grupului de coordonare a 

donatorilor pentru poporul palestinian – Comitetul ad-hoc de legătură (AHLC6), 

organizată de Norvegia, prin videoconferință.7 

Discuțiile au vizat stabilizarea și consolidarea economiei și instituțiilor 

palestiniene, îmbunătățirea situației din Gaza, și problemele cauzate de pandemia 

COVID-19. 

Înaltul Reprezentant a menționat faptul că AHLC a avut loc într-un context 

politic mai favorabil, marcat de acorduri de normalizare între Israel și unele state 

arabe, de restabilirea cooperării dintre Israel și palestinieni, de o nouă administrație 

americană la Washington și de alegerile naționale programate în Palestina. 

Cu acest prilej, dl Josep Borrell a reamintit că UE, în calitate de cel mai 

important partener al Palestinei, va continua să sprijine ferm un proces politic către 

un stat palestinian democratic și viabil, care să conviețuiască în armonie cu Israel, 

proces care va presupune, de asemenea, ca Ierusalimul să fie capitală a ambelor 

state, în conformitate cu dreptul internațional. 

Următoarea reuniune este programată pentru luna septembrie a acestui an. 

 

                                                           
6 Ad hoc Liaison Committee. 
7 A se vedea și rezumatul elaborat de ministrul afacerilor externe din Norvegia, în calitate de președinte al 

reuniunii. 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/93695/AHLC:%20High%20Representative%20Josep%20Borrell%20hosted%20donor%20meeting%20for%20Palestine
https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/ud/vedlegg/fred/chairs_summary_210223.pdf
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23 februarie 2021 
Videoconferința Consiliul Atlantic  

Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de 

Securitate, dl Josep Borrell a participat la videoconferința Consiliului Atlantic având 

ca temă relațiile de cooperare UE-SUA. 

Josep Borrell a subliniat faptul că, în contextul unei noi administrații 

prezidențiale în SUA, pe agenda internațională a Uniunii Europene se află lansarea 

vaccinurilor COVID-19, contracararea schimbărilor climatice, sprijinirea redresării 

economice, relațiile cu Rusia, modalitatea prin care se poate face față Chinei și 

reînnoirea acordului nuclear cu Iranul (JPCOA). 

 

 

 

 

 

 

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/josep-borrell-outlines-the-eus-priorities-in-a-multipolar-world/
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/122460/full-text-of-the-iran-nuclear-deal.pdf
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SĂPTĂMÂNA PARLAMENTARĂ EUROPEANĂ 2021 

La 22 febreuarie a.c., Parlamentul European a dezbătut prioritățile politicii 

economice pentru o recuperare post-pandemică, în cadrul  Săptămânii 

parlamentare europeane 2021. 

Mai mulți experți în domeniu au avertizat asupra dificultăților economice care 

decurg în urma pandemiei globale, menționând, totodată, că această criză 

reprezintă  și  o șansă de reconstruire a economiilor UE. 

La lucrări și dezbateri au participat parlamentari din statele membre ale UE, 

deputați europeni, reprezentanți ai instituțiilor europene, președinții Consiliului 

European, Comisiei Europene și Băncii Centrale Europene (BCE), secretarul general 

al ONU, directorul general al Fondului Monetar Internațional (FMI).  

PARLAMENTUL 

EUROPEAN 

22 – 28 februarie 

2021 
DIN ACTIVITATEA COMISIILOR 

https://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/high-level-conferences/european-parliamentary-week.html
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Președintele Parlamentului European, dl David Sassoli, a 

declarat că atât pandemia, cât și efectele sale sunt rezultatul 

direct al unui sistem economic bazat pe exploatarea resurselor și 

a evidențiat că s-a demonstrat că acest model economic nu este 

durabil. Dl Sasolli a precizat că finanțele UE și regândirea 

instrumentelor de guvernanță economică ar fi factori importanți 

în redresarea și transformarea economică a UE.  

Președintele Parlamentului portughez, dl Ferro 

Rodrigues, a precizat că este necesară o revizuire a 

instrumentelor de guvernanță economică ale UE pentru a 

evita sabotarea recuperării UE. Trebuie înregistrate progrese 

la nivelul UE în ceea ce privește Pilonul european al 

drepturilor sociale, pentru că pandemia a intensificat 

excluziunea socială. 

 Secretarul general al ONU, dl António Guterres, a 

generat discuții privind existența unor pericole referitoare  

la redresare inegală la nivel global, evidențiind că lansarea 

campaniilor de vaccinare vaccinurilor a arătat deja că 

inegalitatea va fi considerabilă. Acesta a declarat că 

obiectivele climatice trebuie să rămână incluse pe agenda 

globală, pentru că amenințarea schimbărilor climatice nu a 

dispărut odată cu venirea pandemiei. 

Directorul general al FMI, dna Kristalina Georgeva,  a 

avertizat asupra efectelor inegale asupra statelor, inclusiv 

între statele membre ale UE, situație  care, dacă sunt 

controlate la timp, ar putea duce la mari divergențe în 2021 

și la o convergență mai lentă a economiilor timp de decenii. 

De asemenea, aceasta a avertizat cu privire la politicile 

însoțitoare, arătând că politicile fiscale de susținere ar 

trebui să fie însoțite de reforme structurale pentru a spori 

caracterul ecologic și digital al economiilor. 

 Președintele Consiliului European, dl Charles 

Michel, a menționat că, ulterior pandemiei, economiile 

trebuie construite în jurul priorităților climatice și 

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/02/22/les-parlements-chevilles-ouvrieres-de-la-strategie-de-reprise-et-de-transformation-discours-du-president-charles-michel-lors-de-la-conference-interparlementaire/
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digitale; despre fondurile și politicile UE a arătat că ar trebui concepute pentru a face 

față pandemiei, în funcție de nevoile tinerei generații. În discursul său, intitulat 

„Parlamentele, pivoți ai strategiei de recuperare și transformare”, a insistat asupra 

faptului că Parlamentul European și cele 27 de parlamente naționale sunt, în mod 

firesc, inima dezbaterii democratice la nivel european și național. 

 Președintele Comisiei Europene, dna Ursula von Der Leyen, a evidențiat 

potențialul instrumentului Noua Generație UE (Next Generation EU), precizând că 

acesta ar putea fi crucial pentru conturarea economiilor UE ecologice, digitale și 

incluzive. În plus, a adăugat că  parlamentele naționale trebuie să joace un rol 

constructiv în transformarea acestor fonduri UE în creștere locală. 

„(…) Acestea sunt obiectivele pe care le-am convenit împreună, cu cele 27 de 

guverne și cu Parlamentul European: o redresare ecologică, o redresare digitală, o 

redresare echitabilă. Aceasta este singura cale spre o redresare durabilă, o redresare 

care poate rezista testului timpului. În lunile următoare, fiecare 

țară va trebui să prezinte cele mai bune proiecte și reforme, pentru 

a profita la maximum de instrumentul Next Generation EU. 

Încurajăm parlamentele naționale să contribuie la acest proces. 

Resursele vor proveni din Europa, dar ideile trebuie să provină din 

fiecare țară. Avem nevoie de examinarea și angajamentul 

dumneavoastră, pentru a transforma investițiile europene în 

creștere locală.” - Ursula von Der Leyen 

  Președintele BCE, dna Christine Lagarde, a 

subliniat importanța continuării protejării 

economiilor, subliniind importanța  ,,Next Generation 

EU” și rolul complementar al politicilor de la nivelul 

statelor membre.  

În cadrul întâlnirii dintre parlamentarii naționali și reprezentanții Comisiei 

pentru afaceri economice și monetare (ECON) s-a discutat despre modalitățile de 

orientare a redresării economice. Dezbaterea s-a axat pe necesitatea menținerii 

politicilor fiscale expansive în viitorul apropiat, în timp ce se va profita de 

oportunitatea oferită de pandemie de a orienta cererea și creșterea în direcția 

corectă, departe de vechile modele economice. La discuții au participat dl Paolo 

Gentiloni, comisarul european responsabil cu portofoliul pentru economie, și dl 

Paschal Donohoe, președintele Eurogrup. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_21_741
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-semester-conference-icm-resilience-and-recovery-from-covid-19-crisis-economic-and-fiscal-pr_20210222-1715-COMMITTEE-ECON_vd
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În dezbaterea privind bugetul UE, desfășurată  între parlamentarii naționali, 

membri ai Comisiei pentru bugete (BUDG) și dl Johannes Hahn, comisar european 

responsabil cu portofoliul pentru bugete, s-a discutat despre  ratificarea cu celeritate 

a Deciziei privind resursele proprii ale UE, pentru a se putea lansa rapid planul de 

recuperare,  întrucât, până la acel moment, nu era ratificată de 20 de state membre. 

Membrii parlamentelor naționale și-au exprimat dorința ca instituțiile pe care le 

reprezintă să aibă un rol mai important, având în vedere noua configurație financiară 

cu 2 piloni, bugetul UE pe termen lung, completat de instrumentul „Next Generation 

EU”, care este finanțat cu bani împrumutați pe piețe, și cu resurse proprii care 

consolidează finanțarea UE. 

În secțiunea dezbaterilor privind mediul și sănătatea au fost abordate 

problematicile acțiunilor simultane dintre Pactul ecologic european și calea către 

construirea unei uniuni europene a sănătății. De asemenea, s-a adus în dezbatere  

modul de promovare a conceptului de creștere durabilă ca principiu care să ghideze 

planurile de redresare și reziliență, menit să utilizeze actuala criză pandemică ca un 

catalizator pentru o reconstrucție ecologică a economiilor.  

Dezbaterea cu membrii Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri 

sociale (EMPL) a avut ca subiect principal modul în care cele 20 de principii ale 

Pilonului european al drepturilor sociale ar trebui să fie concretizate ca o modalitate 

de ieșire din criză. Majoritatea vorbitorilor au subliniat că dimensiunea socială ar 

trebui să fie în centrul planurilor naționale de redresare și reziliență, sprijinind 

tranziția digitală și ecologică. 

 

GRUP DE LUCRU PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂȚII FRONTEX  

La 23 februarie a.c., noul Grup de lucru al Parlamentului European (FSWG8)  

pentru controlul activității Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de 

Coastă (Frontex) și-a început în mod oficial lucrările, prin numirea președintelui și a 

unui raportor. Grupul va funcționa, timp de patru luni, în cadrul Comisiei pentru 

libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE).  

                                                           
8 Frontex Scrutiny Working Group. 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-semester-conference-icm-the-eu-budget-at-centre-of-recovery-plan-ngeu-mff-and-own-resources_20210222-1715-COMMITTEE-BUDG_vd
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32020D2053
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_ro#nextgenerationeu
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_ro#nextgenerationeu
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-semester-conference-icm-the-recovery-and-resilience-plan-synergies-between-european-green-d_20210222-1715-COMMITTEE-ENVI_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-semester-conference-icm-strengthening-and-implementing-social-dimension-how-to-integrate-pi_20210222-1715-COMMITTEE-EMPL_vd?start=20210222171500&end=20210222184500
https://ec.europa.eu/info/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_ro
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Grupul, compus din 14 membri, 

respectiv din câte doi membri ai fiecărui 

grup politic din cadrul Parlamentului 

European, este prezidat de dna Roberta 

Metsola (PPE, MT), vicepreședinte al PE. 

Raportor a fost desemnată dna Tineke 

Strik (Verzii / ALE, NL) care, în raportul pe 

care îl va redacta, va prezenta 

recomandările grupului.  

Mandatul grupului este de a evalua toate aspectele funcționării Frontex, 

inclusiv respectarea drepturilor fundamentale, ca urmare a unor acuzații că, ulterior 

lunii octombrie 2020, aceasta a desfășurat manevre ilegale și foarte periculoase în 

Marea Egee, menite să descurajeze migranți, solicitanți de azil, să ajungă în Grecia, 

respectiv în Europa. 

Grupul va face bilanțul activităților și organizării Frontex, inclusiv cu privire la 

rolul și resursele consolidate pentru gestionarea integrată a frontierelor, și referitor 

la aplicarea corectă a acquis-ului UE.  

În curs de 4 luni, grupul va desfășura o misiune de informare, strângând 

informații relevante și probe referitoare la presupuse încălcări ale drepturilor 

fundamentale în care a fost implicată agenția9. 

„(...) Sunt recunoscătoare pentru încrederea tuturor grupurilor 
politice în sarcinile mele de a conduce acest grup de lucru de 
investigație. Această activitate va oferi răspunsuri clare la întrebările 
care sunt puse și va recomanda îmbunătățiri în modul de acțiune. 
Ancheta se va concentra pe diferite aspecte, mai ales pe respectarea 
drepturilor fundamentale și pe respectarea acțiunilor Frontex, pe 
respectarea gestiunii intern al agenției, asigurându-se atingerea 

standardelor de transparență și responsabilitate scontate. Este o misiune extinsă 
care se concentrează asupra diferitelor aspecte ale operațiunilor agenției și asupra 
modului în care aceasta se încadrează în imaginea de ansamblu a rolului UE în 
domeniu. Sper că activitatea acestui grup să ofere claritate și încredere. Vom demara 
lucrările imediat, împreună cu dna Ylva Johansson, comisar european responsabil cu 

                                                           
9 Concluziile reuniunii Consiliului de administrație Frontex din 20-21 ianuarie 2021, concluziile reuniunii 

Consiliului de administrație din 20-21 ianuarie 2021 privind raportul preliminar al Grupului său de lucru pentru 
drepturile fundamentale și aspectele operaționale juridice ale operațiunilor din Marea Egee, concluziile reuniunii 
Consiliului de administrație din 20-21 ianuarie 2021 privind corpul permanent, în special categoria 1. 

https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/LIBE/DV/2021/02-04/Outcomeofwrittenprocedureof29January_EN.pdf
https://frontex.europa.eu/
https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/conclusions-of-the-frontex-management-board-s-meeting-of-20-21-january-2021-LUNC21
https://frontex.europa.eu/media-centre/management-board-updates/conclusions-of-the-management-board-s-meeting-on-20-21-january-2021-on-the-preliminary-report-of-its-working-group-on-fundamental-rights-and-legal-operational-aspects-of-operations-in-the-aegean-sea-GnFaIc
https://frontex.europa.eu/media-centre/management-board-updates/conclusions-of-the-management-board-s-meeting-on-20-21-january-2021-on-the-standing-corps-in-particular-category-1-IIzzvh
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portofoliul pentru afaceri interne, și cu directorul Frontex, și avem intenția de a vizita 
sediul central al Frontex, în Polonia, atunci când va fi posibil.” - Roberta Metsola, 
președinte Grup FSWG 

 
„(...) Este sarcina Parlamentului European să tragă la răspundere agențiile UE 

în cazurile de gestionare defectuoasă sau de încălcare a drepturilor 
fundamentale. Acuzațiile împotriva Frontex privind complicitatea la 
operațiuni de expulzare sunt îngrijorătoare și necesită o 
investigație amănunțită, deoarece oamenii de la frontiere ar trebui 
să se poată baza pe respectarea drepturilor omului. Această 
anchetă trebuie să examineze faptele și să prezinte recomandări 
pentru a fi sigură că Frontex asigură în mod activ respectarea 
drepturilor fundamentale, dar și transparența și responsabilitatea în viitor. Primul 
pas va fi să organizăm audieri cu toți actorii implicați, de la persoane din cadrul 
agenției, la reprezentanți ai Comisiei Europene până la jurnaliștii de investigație. Un 
proces deschis și democratic este singura modalitate de a restabili încrederea în 
capacitatea Frontex de a gestiona frontierele în conformitate cu obligațiile în 
materie de drepturi fundamentale.” - Tineke Strik, raportor al Grupui FSWG 

Reuniunile grupului de lucru FSWG vor avea loc de două ori pe lună, iar 

președintele său va informa lunar Comisia LIBE cu privire la activitatea și rezultatele 

sale.  

 

ÎNCĂLCĂRI ALE STATULUI DE DREPT ÎN POLONIA 

Restrângerea adusă recent dreptului la avort, precum și alte probleme care 

ar încalca statul de drept în Polonia, au fost subiectele dezbaterii din 24 februarie 

a.c., organizate de Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) și 

de Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen (FEMM).  

În cadrul reuniunii, a avut loc un schimb de opinii cu dna Helena Dalli, comisar 

european responsabil cu portofoliul pentru egalitate, cu excelența sa Andrzej Sadoś, 

ambasador, reprezentant permanent al Republicii Polonia la UE, și cu reprezentanți 

ai societății civile. Printre invitați s-au mai numărat dl Wojciech Hermeliński, avocat, 

fost judecător al Tribunalului Constituțional, președinte al Comisiei Electorale 

Naționale din 2014 până în 2019; dna Marta Lempart, liderul mișcării poloneze 

„Women on Strike”; dl Neil Datta, secretar al Forumului parlamentar european 

pentru drepturile sexuale și reproductive; dna Dorota Bojemska, președintele 

Consiliului familiei în cadrul Ministerului Familiei și Politicii Sociale din Polonia. 

https://www.europarl.europa.eu/committees/en/abortion-rights-and-rule-of-law-in-polan/product-details/20210217CHE08342
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Procedurile prevăzute de articolul 7 alineatul (1) TUE în ceea ce privește statul 

de drept în Polonia sunt în curs  de desfăsurare, subscvent propunerii Comisiei din 

2017 (susținută de Parlament în 2018). În rezoluția PE privind aderarea UE la 

Convenția de la Istanbul (noiembrie 2019), deputații europeni au afirmat că „ refuzul 

accesului la servicii în materie de sănătate sexuală și reproductivă și la drepturile 

aferente este o formă de 

violență împotriva 

femeilor și a fetelor”, 

subliniind că „CEDO a 

hotărât în mai multe 

rânduri că legile restrictive 

privind avortul, precum și 

neaplicarea legilor încalcă 

drepturile fundamentale 

ale femeilor”. De asemenea, în iulie 2020, preconizata retragere a Poloniei din 

Convenția de la Istanbul a fost criticată de comisiile LIBE și FEMM.  

 

DIRECTORII COMPANIILOR DE VACCINARE VOR PUTEA FI AUDIAȚI DACĂ ESTE 
NEVOIE 

La 25 februarie a.c., deputații europeni, membri ai Comisiei pentru mediu, 

sănătate publică și siguranță alimentară (ENVI) și ai Comisiei pentru industrie și 

energie (ITRE) au organizat o ședință având ca temă modalitatea de creștere a 

capacității și de îmbunătățire a serviciilor de livrare a vaccinurilor. La discuții au 

participat și reprezentanți ai industriei farmaceutice implicați în dezvoltarea, 

fabricarea și distribuirea portofoliului UE de vaccinuri împotriva COVID-19, și  

membri ai Comisiei Europene, dl Thierry Breton și dna Stella Kyriakides, comisari 

europeni responsabili cu portofoliile pentru piață internă, respectiv sănatate și 

siguranță alimentară.  

Totodată, deputații europeni au fost interesați de transferurile globale de 

tehnologie, transferul de brevete și despre cum sectorul farmaceutic intenționează 

să actualizeze vaccinurile pentru a ține pasul cu variantele ulterioare ale virusului. 

Unii eurodeputați s-au întrebat dacă o interdicție de export a vaccinurilor din 

UE ar ajuta Europa. În observațiile lor, reprezentanții sectorului farmaceutic au 

evidențiat dificultățile de a construi capacitatea de producție pentru produse 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:12012M007
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52017PC0835
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0055_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0080_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200730IPR84301/poland-s-planned-withdrawal-from-istanbul-convention-criticised-by-leading-meps
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/envi-itre-joint-meeting_20210225-1600-COMMITTEE-ENVI-ITRE_vd
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complet noi și complexe, precum și natura internațională a lanțurilor de 

aprovizionare. 

„(...) Aceasta a fost o premieră mondială, directorii executivi 
ai principalilor producători de vaccinuri au apărut în fața 
reprezentanților aleși și au oferit detalii. Este bine pentru 
transparență și pentru democrație. Este crucial să verificați în mod 
regulat responsabilitatea și angajamentele asumate. Mai mult, 
cursa pentru producerea vaccinurilor se intensifică și ne pregătim 
să folosim toate instrumentele disponibile pentru a o susține. 

Acesta a fost scopul acestei audieri. (...)  Parlamentul European își va exercita pe 
deplin rolul pentru a câștiga bătălia împotriva COVID-19. Grupul de contact creat de 
Parlament și Comisie ne va consolida în continuare rolul.” - Pascal Canfin, 
președintele Comisiei ENVI 

 „(...) Această provocare industrială este despre cum să 
manufacturăm produse extrem de complexe.. (...) Această audiere 
a fost un exercițiu de responsabilitate democratică. Am vrut să 
cunoaștem unde sunt blocajele de producție și să obținem o 
imagine clară despre angajamentele și obligațiile întreprinderilor 
respective. Dar vrem să ajutăm sectorul să livreze dozele, 
deoarece prioritatea noastră este să ne vaccinăm.” - Cristian 
Bușoi, președintele Comisiei ITRE 

Parlamentul European a organizat mai multe dezbateri în diferite comisii, 

precum și în cadrul sesiunilor plenare cu privire la diferite aspecte ale strategiei de 

vaccinare împotriva COVID-19. În cadrul ultimei dezbateri din plenul PE din 

februarie 2021, deputații europeni au subliniat că UE trebuie să își continue 

eforturile concertate de combatere a pandemiei și să ia măsuri urgente pentru a 

crește producția de vaccinuri pentru a satisface așteptările cetățenilor. 

Conform strategiei UE de vaccinare, în prezent, au fost autorizate 3 vaccinuri 

împotriva COVID-19 pentru utilizare în UE, în urma recomandărilor științifice 

pozitive primite de la Agenția Europeană pentru Medicamente (BioNTech-Pfizer, 

Moderna și AstraZeneca).  

De asemenea, au mai fost încheiate 3 contracte suplimentare care vor permite 

achiziționarea vaccinurilor, doar după ce acestea s-au dovedit a fi sigure și eficiente: 

Johnson & Johnson (a fost depusă o cerere de autorizare condiționată de 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/the-state-of-play-of-the-eus-covid-19-vaccination-strategy--extracts-from-the-debate-_I202021-V_v
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/public-health/coronavirus-vaccines-strategy_ro
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introducere pe piață), Sanofi-GSK și CureVac (ambele în curs de revizuire continuă). 

Au fost încheiate discuții exploratorii cu două companii, Novavax și Valneva. 
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Reuniunea miniștrilor de afaceri externe a fost prezidată de către Înaltul 

Reprezentant, Josep Borrell. 

Înaltul Reprezentant a informat miniștrii cu privire evoluția situației din 

Myanmar/Birmania și în legătură cu răspunsul UE la lovitura de stat militară ce a 

avut loc în acea țară la 1 februarie a.c. Miniștrii au ajuns la un acord politic privind 

aplicarea de sancțiuni vizând forțele militare responsabile de lovitura de stat și 

interesele economice ale acestora. S-a decis, de asemenea, să fie sistat orice sprijin 

financiar direct din asistența pentru dezvoltare acordată de UE pentru programele 

de reformă ale guvernului țării. În același timp, s-a convenit ca UE să continue să 

sprijine societatea civilă și să furnizeze servicii de bază populației din 

Myanmar/Birmania.  La finalul discuțiilor, Consiliul a adoptat concluzii. 

Consiliul a purtat o discuție cuprinzătoare și strategică privind relațiile UE-

Rusia. În cursul dezbaterii a rezultat o evaluare comună cu privire la faptul că 

Rusia se îndreaptă către un stat autoritar, îndepărtundu-se de Europa. Miniștrii au 

discutat despre modul în care relațiile cu Rusia ar putea evolua în cadrul celor cinci 

Reuniunea Consiliului afaceri externe - 

videoconferință 

22  

 februarie 2021 

PREȘEDINȚIA 

PORTUGHEZĂ 

A CONSILIULUI 

UNIUNII 

EUROPENE 

 

 
 

https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/fac/2021/02/22/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/02/22/myanmar-burma-council-adopts-conclusions/


23 
 
 

principii directoare10, axându-se pe ripostarea la încălcările dreptului internațional 

și ale drepturilor omului, îngrădirea dezinformării și a atacurilor cibernetice, dar 

și implicarea în chestiuni de interes pentru UE.  Miniștrii au convenit să continue 

lucrările privind viitoare măsuri restrictive ca răspuns la încălcări grave ale 

drepturilor omului.  

 „(...) Ca răspuns la evenimentele legate de situația dlui 

Navalnîi, am ajuns la un acord politic de a impune măsuri 

restrictive împotriva celor responsabili de arestarea, 

condamnarea și persecutarea acestuia. Pentru prima dată, 

vom utiliza în acest scop regimul mondial al UE în materie de 

drepturi ale omului.” - Josep Borrell 

Consiliul a abordat, de asemenea, impactul deteriorării situației din Hong 

Kong pe care îl are asupra relațiilor mai ample cu China. 

Consiliul a desfășurat un schimb de opinii, prin videoconferință, cu noul 

secretar de stat al SUA, Antony Blinken, referitor la agenda substanțială pentru 

cooperarea UE-SUA cu privire la aspecte esențiale de politică globală, externă și de 

securitate. Acesta a fost primul dialog la nivel înalt între UE și noua administrație a 

SUA, la o lună de la preluarea mandatului de către cea din urmă. Discuțiile au arătat 

nu numai intenția părților de a aprofunda parteneriatul, ci și intenția lor de a juca 

un rol de conducere comun la nivel mondial în combaterea pandemiei și în 

abordarea redresării, în atenuarea schimbărilor climatice și în asigurarea promovării 

valorilor democratice. Totodată, s-au abordat și oportunitățile și problemele 

internaționale, cum ar fi relațiile cu China și Rusia, Iranul, precum și securitatea și 

apărarea, subliniind, în privința celei din urmă țări, necesitatea de a reveni asupra 

punerii în aplicare integrală a JCPOA, atât în ceea ce privește angajamentele 

nucleare, cât și în ceea ce privește ridicarea sancțiunilor. 

Înaltul Reprezentant a ridicat problema deteriorării, în continuare, a situației 

din Belarus și a represiunii curente împotriva apărătorilor drepturilor omului, a 

                                                           
10 În luna martie 2016, miniștrii de externe ai UE și înaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica 

de Securitate au convenit cinci principii directoare pentru relațiile între UE și Rusia: implementarea integrală a 
acordurilor de la Minsk; legături mai strânse cu foștii vecini sovietici ai Rusiei; consolidarea rezistenței UE la 
amenințările Rusiei; angajarea selectivă cu Rusia în anumite aspecte, cum ar fi combaterea terorismului; și sprijin 
pentru contactele interumane. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=OJ:L:2020:410I:TOC
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/122460/full-text-of-the-iran-nuclear-deal.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/5490/remarks-by-high-representativevice-president-federica-mogherini-at-the-press-conference-following-the-foreign-affairs-council_en
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societății civile și a jurnaliștilor. El a afirmat că UE va lua în considerare adoptarea 

unor sancțiuni suplimentare și că va sprijini populația din Belarus în cererea sa 

legitimă de democrație, prin sprijinirea societății civile și prin sancționarea celor care 

le refuză drepturile fundamentale. 

De asemenea, Consiliul a adoptat concluzii privind o redresare bazată pe 

drepturile omului în urma pandemiei de COVID-19, și prioritățile UE pentru 2021 în 

cadrul forurilor ONU însărcinate cu apărarea drepturilor omului. 

Nu în ultimul rând, Consiliul a adoptat concluzii referitoare la noua agenda 

privind consumatorii, adăugarea a 19 funcționari din Venezuela pe lista de sancțiuni 

a UE, privind prioritățile UE pentru 2021 în cadrul forurilor ONU însărcinate cu 

apărarea drepturilor omului ș.a. 

Videoconferința  miniștrilor responsabili cu pescuitul a fost  prezidată de 

Ricardo Serrão Santos, ministrul afacerilor  maritime din Portugalia,  și a avut pe 

ordinea de zi discuții privind stadiul consultărilor bilaterale dintre UE și Regatul Unit 

cu privire la posibilitățile de pescuit. 

În deschiderea sesiunii, Comisia Europeană a informat miniștrii cu privire la 

stadiul negocierilor și a prezentat, pe scurt, propunerea de decizie a Consiliului 

privind poziția care urmează să fie adoptată,  în numele UE, la aceste consultări. 

Miniștrii și-au exprimat, în unanimitate, 

sprijinul ferm pentru încheierea rapidă a 

negocierilor și au reiterat cererea pentru 

încheierea unui acord  în condiții de concurență 

echitabilă între flotele de pescuit ale UE și ale 

Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de 

Nord, care să respecte cei trei piloni ai politicii 

comune în domeniul pescuitului: social, de 

mediu și economic.  

Videoconferința informală a miniștrilor 

pescuitului 
22 

 februarie 2021 

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/02/22/covid-19-council-adopts-conclusions-on-human-rights-based-recovery/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/02/22/new-consumer-agenda-council-adopts-conclusions/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/02/22/new-consumer-agenda-council-adopts-conclusions/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/02/22/venezuela-19-officials-added-to-the-eu-sanctions-list/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/02/22/venezuela-19-officials-added-to-the-eu-sanctions-list/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/02/22/human-rights-council-adopts-conclusions-on-eu-priorities-in-un-human-rights-fora-in-2021/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/02/22/human-rights-council-adopts-conclusions-on-eu-priorities-in-un-human-rights-fora-in-2021/
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/agrifish/2021/02/22/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0068&from=EN
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 „(...) Suntem cu toții în aceeași barcă atunci când vine vorba de obiectivele 

negocierilor UE-Marea Britanie privind posibilitățile de pescuit: vrem să asigurăm un 

cadru clar, durabil și echilibrat, care să aducă beneficii pescarilor consumatorilor  și 

mediului maritim.” - Ricardo Serrão Santos, ministrul afacerilor maritime din 

Portugalia 

În cadrul reuniunii, lucrările au fost conduse de către Ana Paula Zacarias, 

secretarul de stat pentru afaceri europene din Portugalia.  

Miniștrii au pregătit videoconferința membrilor Consiliului European din 25 și 

26 februarie a.c., care va avea ca subiecte: situația actuală a pandemiei de COVID-

19 (autorizarea, producerea și introducerea vaccinurilor și circulația persoanelor), 

politica de securitate și apărare (revizuirea inițiativelor referitoare la investițiile în 

apărare, dezvoltarea capacităților și disponibilitatea operațională, sporirea 

rezilienției UE împotriva atacaurilor cibernetice) și despre relațiile cu vecinătatea 

sudică, ca urmare a concluziilor adoptate de Consiliul European la reuniunea sa din 

10 și 11 decembrie 202011.  

De asemenea, miniștrii au fost informați de către președinția portugheză cu 

privire la stadiul discuțiilor interinstituționale12 referitoare la Conferința privind 

viitorul Europei, ținând cont de faptul că, la  3 februarie a.c., Consiliul a convenit 

asupra unei poziții revizuite. Această poziție revizuită include o propunere de 

președinție colegială a celor trei instituții, reprezentată la cel mai înalt nivel de 

președinția Consiliului, de președintele Comisiei și de președintele Parlamentului. 

Conform propunerii, ar exista un Consiliu executiv compus din reprezentanți ai 

Parlamentului European, Consiliului și Comisiei Europene. Se estimează ca lucrările 

Conferinței să înceapă din 2021 și să se finalizeze  în primăvara anului 2022, prin 

prezentarea unui raport, ce urmează a fi examinat de fiecare dintre instituțiile UE 

implicate. În plus, concluziile menționează faptul că această conferință nu intră în 

                                                           
11 A se vedea, în acest sens, secțiunea despre Reuniunea Consiliului European de la pag 29.  
12 A se vedea și poziția Parlamentului European referitoare la Conferința privind viitorul Europei. 

Videoconferința informală a miniștrilor 

afacerilor europene 

23 februarie 

2021 

https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/gac/2021/02/23/
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/coronavirus/
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/defence-security/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/12/11/european-council-conclusions-10-11-december-2020/
https://ec.europa.eu/info/publications/commissions-contribution-shaping-conference-future-europe_en
https://ec.europa.eu/info/publications/commissions-contribution-shaping-conference-future-europe_en
https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/public-register/public-register-search/results/?WordsInSubject=&WordsInText=&DocumentNumber=5911%2F21+&InterinstitutionalFiles=&DocumentDateFrom=&DocumentDateTo=&MeetingDateFrom=&MeetingDateTo=&DocumentLanguage=EN&OrderBy=DOCUMENT_DATE+DESC&ctl00%24ctl00%24cpMain%24cpMain%24btnSubmit=
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0010_EN.html
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domeniul articolului 48 TUE (cu alte cuvinte nu va viza în mod direct o revizuire a 

tratatelor UE). 

 „(...) Conferința privind viitorul Europei trebuie 

să fie o dezbatere incluzivă între statele 

membre și cetățenii europeni cu privire la ceea 

ce este necesar pentru construirea Uniunii 

noastre împreună. Trebuie să ne concentrăm 

mai degrabă asupra dorințelor și anxietăților 

cetățenilor decât asupra instituțiilor UE”. - Ana 

Paula Zacarias 

Miniștrii au schimbat opinii cu privire la 

Planul de acțiune prentru democrația europeană și au 

evaluat situația actuală a relațiilor dintre UE și Regatul Unit. 

 

Videoconferința a fost prezidată de către Pedro Siza Vieira, ministrul de stat 

portughez pentru economie și tranziție digitală. 

Miniștrii au  adoptat un set de concluzii ca răspuns la comunicarea Comisiei 

intitulată „Noua agendă privind consumatorii: Consolidarea rezilienței 

consumatorilor pentru o redresare durabilă” care prezintă o viziune de ansamblu 

asupra politicii UE de protecție a consumatorilor pentru perioada 2020-2025. 

 

„(...) Noua agendă privind consumatorii reprezintă un element 

de referință al președinției portugheze și intenționăm să 

încurajăm dezvoltarea acesteia. Concluziile aprobate astăzi 

reprezintă un semnal clar al angajamentului Consiliului privind 

punerea în aplicare a acțiunilor agendei. Prin aceste concluzii, 

menținem un nivel ridicat de ambiție în ceea ce privește 

promovarea unei economii sociale de piață europene 

Videoconferința miniștrilor responsabili 

cu piața internă și industrie 

25 

 februarie 

2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12008M048
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13678-2020-INIT/en/pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-uk-negotiations-on-the-future-relationship/
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/compet/2021/02/25/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/02/22/new-consumer-agenda-council-adopts-conclusions/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL-RO/TXT/?from=EN&uri=CELEX%3A52020DC0696
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL-RO/TXT/?from=EN&uri=CELEX%3A52020DC0696
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echitabile și dezvoltate.” Pedro Siza Vieira, ministrul de stat portughez pentru 

economie și tranziție digitală 

Concluziile urmăresc să ofere orientări politice cu privire la gama largă de 

acțiuni anunțate de Comisia Europeană în cadrul agendei, subliniind necesitatea de 

a aborda preocupările consumatorilor în cadrul altor politici sectoriale ale UE, cum 

ar fi cele legate de tranziția ecologică și cea digitală. Acestea fac referire, de 

asemenea, la importanța încrederii consumatorilor pentru stimularea redresării 

economice în urma crizei provocate de pandemia de COVID-19. 

Consiliul salută intenția Comisiei  de a aborda, în viitoarele propuneri 

legislative, aspecte precum „dreptul la reparație”, protecția consumatorilor online 

și offline și siguranța produselor, precum și prevenirea supraîndatorării. Totodată, 

acesta subliniază nevoia de a exista coerență cu propunerile recente în domeniul 

digitalizării, cum ar fi Actul legislativ privind serviciile digitale, care ar trebui să 

stabilească un nivel ridicat de protecție pentru toți consumatorii. 

Miniștrii au participat la o dezbatere politică cu privire la modul în care 

planurile naționale de redresare și reziliență pot contribui la îndeplinirea 

obiectivelor politicii industriale a UE: consolidarea pieței unice, realizarea dublei 

tranziții ecologic și digitală și realizarea autonomiei strategice a UE. Rezultatul 

dezbaterii va contribui la elaborarea recomandărilor specifice fiecărei țări. 

Participanții au fost invitați să identifice: 

 acțiunile prioritare privind investițiile care vor fi finanțate prin 

intermediul Mecanismului de redresare și reziliență13 în vederea susținerii dublei 

tranziții, ecologică și digitală; 

 acțiunile prioritare pe care statele membre le vor întreprinde pentru a 

direcționa fondurile accesate prin intermediul Mecanismului de redresare și 

reziliență către IMM-uri în vederea sprijinirii dublei tranziții. 

 modul prin care implementarea mecanismului de redresare și de 

reziliență poate contribui la consolidarea autonomiei strategice a UE.  

                                                           
13 Pachetul de redresare al UE: Consiliul a adoptat Mecanismul de redresare și reziliență 
Politica industrială a UE 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act-ensuring-safe-and-accountable-online-environment_ro
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_ro
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/02/11/eu-recovery-package-council-adopts-recovery-and-resilience-facility/
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-industrial-policy/
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„(...) Mecanismul de redresare și reziliență a pregătit 

terenul pentru acțiunile care sunt esențiale pentru 

redresarea pe termen scurt și reziliența pe termen lung a 

economiilor naționale și a economiei UE în ansamblul ei. 

Discuțiile de astăzi reprezintă un prim pas important în 

această direcție.” Pedro Siza Vieira, ministrul de stat 

portughez pentru economie și tranziție digitală 

Consiliul pentru competitivitate va avea un rol important în punerea în 

aplicare a instrumentului de redresare și reziliență, asigurând, totodată, 

coordonarea și îndrumarea  investițiilor care urmează să fie realizate. 

S-a subliniat faptul că o piață unică funcțională, bazată pe  concurența loială, 

reprezintă principala condiție pentru ieșirea Europei din criza generată de COVID-

19. Miniștrii au susținut importanța asigurării fluxului liber de mărfuri și servicii 

pentru buna funcționare a pieței unice. Aceștia au evidențiat necesitatea unei 

coordonării între statele membre înainte de stabilirea unor măsuri de control 

temporar la frontierele interne din UE14. 

S-a exprimat importanța menținerii autonomiei strategice a UE  în special în 

ceea ce privește reducerea dependenței UE de către statele furnizoare în sectoarele 

cu produse critice, cum ar fi producția de vaccinuri. În același timp, mulți miniștri au 

subliniat că economia UE se bazează pe principiul piețelor deschise, pe reguli 

multilaterale și pe o rețea solidă de acorduri de liber schimb cu partenerii globali. 

Deopotrivă s-a pus accent pe nevoia de a utiliza în mod  corect  instrumentele 

comerciale existente, în condiții de concurență echitabilă pentru a proteja 

întreprinderile și consumatorii din UE de practicile neloiale ale unor concurenți din 

afara UE. 

În continuare, miniștrii au discutat despre Noua agendă a UE privind 

consumatorii și au adoptat concluzii privind această agendă15, inițiativă care 

urmărește să răspundă nevoilor consumatorilor în timpul pandemiei de COVID-19 și 

                                                           
14 Notăm în acest cotext îndemnul Comisiei Europene către șase state membre de a înlătura unele dintre 

restricțiile de la frontieră impuse în contextul pandemiei de  COVID-19   
15 Noua agendă privind consumatorii. Consiliul adoptă concluzii 
COM(2020)696  Comunicare a Comisiei Europene privind Noua agendă pentru consumatorii  
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_2069
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_2069
https://www.schengenvisainfo.com/news/eu-commission-urges-six-member-states-to-remove-some-of-their-covid-19-border-restrictions/
https://www.schengenvisainfo.com/news/eu-commission-urges-six-member-states-to-remove-some-of-their-covid-19-border-restrictions/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/02/22/new-consumer-agenda-council-adopts-conclusions/
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_696_RO_ACTE_f.pdf
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după aceasta. Agenda include acțiuni concrete planificate până în 2025, menite să îi 

protejeze pe consumatori și să le permită să joace un rol-cheie în redresarea 

economică și în tranziția ecologică și cea digitală. 

În cadrul dezbaterii, miniștrii au fost invitați să analizeze: 

 măsura în  care acțiunile întreprinse de către statele membre pentru a 

sprijini întreprinderile și, implicit, procesul de redresare economică pot contribui la 

consolidarea încrederii consumatorilor; 

 contribuția măsurilor de consolidare a rolului consumatorului  la 

susținerea competitivității pieței interne, în contextul dublei tranziții, ecologică și 

digitală. 

Miniștrii au subliniat rolul crucial jucat de consumatori în redresarea 

economică și au evidențiat faptul că protecția consumatorilor trebuie consolidată și 

integrată în toate domeniile politice pentru a stimula piața unică și a accelera 

redresarea economică. 

Mai mulți miniștrii au subliniat faptul că  prevenirea fenomenului de 

dezinformare ecologică și informarea transparentă a consumatorilor sunt elemente 

importante pentru redresarea economiei europene, după criza generată de COVID-

19. S-a exprimat importanța combaterii uzurii premature și a  promovării dreptului 

la reparații, pentru a încuraja consumul durabil. 

Totodată s-a evidențiat necesitatea unor norme clare de reglementare a 

serviciilor digitale, care să asigure un nivel ridicat de protecție a consumatorilor, în 

vederea stimulării consumului cu amănuntul online. 

„(...) Încrederea consumatorilor joacă un rol crucial în redresarea și 

consolidarea  economiilor. Trebuie să acționăm pentru stimularea pieței interne care 

va  încuraja consumatorul să joace un rol activ în dubla tranziție a economiei: 

ecologică și digitală”.  Pedro Siza Vieira, ministrul de stat portughez pentru 

economie și tranziție digitală 
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La final, miniștrii au susținut un schimb de opinii cu privire la Directiva privind 

raportarea publică pentru fiecare țară în parte. Directiva ar urma să impună marilor 

companii multinaționale, cu un venit total consolidat de peste 750 de milioane euro 

în fiecare din ultimele două exerciții financiare consecutive, să publice informații în 

legătură cu impozitele pe profit plătite în fiecare stat membru, alături de alte 

informații fiscale. 

Videoconferința miniștrilor responsabili cu cercetarea a fost prezidată de 

către Manuel Heitor, ministrul responsabil cu știința tehnologia și învățământul 

superior din Portugalia. 

Miniștrii au susținut un schimb de opinii cu privire la modul în care planurile 

naționale de redresare și reziliență (PRR) pot contribui la dezvoltarea Spațiului 

European de Cercetare (ERA)16.  

Miniștrii au fost invitați să evidențieze:  

 concluziile la care au ajuns în urma pregătirii planurilor naționale de redresare și 
reziliență privind asigurarea unei mai bune interconectări a sistemelor naționale și 
regionale de cercetare precum și sinergia dintre acțiunile din domeniul cercetării și 
inovării Planurile naționale de redresare și de reziliență și programul  de finanțare al UE 
Orizont Europa; 
 principalele domenii de investiții în cercetare și inovare precum și modalitățile prin 
care Planurile naționale de redresare și de reziliență pot asigura coordonarea și 
cooperarea transnațională; 
 modalitățile prin care planurile naționale de redresare și de reziliență pot susține 
întreprinderile nou înființate și IMM-urile inovatoare. 

                                                           
16 Noul Spațiu european de cercetare: Consiliul adoptă concluzii 
Pachetul de redresare al UE: Consiliul a adoptat Mecanismul de redresare și reziliență  
 

Videoconferința miniștrilor responsabili cu 

cercetarea  

26 

 februarie 2021 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5183-2021-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5183-2021-INIT/en/pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/compet/2021/02/26/
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/horizon-europe/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/12/01/new-european-research-area-council-adopts-conclusions/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/02/11/eu-recovery-package-council-adopts-recovery-and-resilience-facility/
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Tratatul de la Nisa a fost semnat la 26 februarie 2001 și a intrat în vigoare la 

1 februarie 2003. Obiectivul acestuia era de a pregăti Uniunea pentru cea mai mare 

extindere a sa – 10 noi state membre în 2004, 2 state în 2007 (România și Bulglaria) 

și 1 în 2013 (Croația). Totodată, tratatul a cuprins noi reforme în funcționarea 

instituțiilor UE, pentru a le face mai eficiente - spre exemplu atribuțiile 

Parlamentului European au sporit, numărul deputaților a crescut,  iar votul cu 

majoritate calificată în cadrul Consiliului a fost extins la mai multe domenii decât 

anterior (începând cu 1 nov. 2004).   

Fotografie de grup 
Semnarea Tratatului de la Nisa, 26 februarie 2001 
 

La aniversarea celor 20 de ani a Tratatului de la Nisa, Consiliul a pus la 

dispoziție un ghid care cuprinde o mare bază de informații, cu resurse bibliografice, 

articole și publicații (din Eureka) care să ofere cât mai multe date despre schimbările 

aduse de acest tratat.  

Tratatul de la Nisa – 20 de ani 26 

 februarie 2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:12001C/TXT
https://consilium-europa.libguides.com/c.php?g=689218
https://consilium-eureka.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?sortby=rank&vid=32CEU_VU1&lang=en_US
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Membrii Consiliului European s-au reunit prin videoconferință pentru a 

discuta situația actuală a pandemiei COVID-19, pregătirea pentru amenințări la 

adresa sănătății, securitate și apărare și relațiile cu vecinătatea sudică. 

Sesiunea din 25 februarie 2021 a vizat aspecte legate de COVID-19, restricțiile 

de călătorie, vaccinurile, solidaritatea cu state terțe, sănătatea.  

Cu această ocazie a fost adoptată o declarație care a abordat aceste aspecte. 

25-26 februarie 

2021 

  

 Reuniunea membrilor Consiliului European 

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2021/02/25/
https://www.consilium.europa.eu/media/48625/2526-02-21-euco-statement-en.pdf
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În cadrul acestei reuniuni, liderii UE au făcut un bilanț al situației 

epidemiologice și au declarat că vor continua să coordoneze răspunsul la pandemia 

COVID-19, concentrându-se pe autorizarea, producerea și distribuția vaccinurilor, 

precum și pe circulația persoanelor. S-a afirmat intenția de a continua studierea unei 

abordări comune în legătură cu certificatele de vaccinare. 

Cu această ocazie, liderii au avut un prim schimb de opinii cu privire la lecțiile 

învățate până acum, în vederea consolidării rezistenței UE la amenințările la adresa 

sănătății. 

Totodată, liderii au discutat despre modalitățile de consolidare a solidarității 

internaționale și a viitoarei cooperări internaționale în domeniul sănătății, și cu acest 

prilej au revizuit inițiativele în curs privind investițiile în apărare, dezvoltarea 

capacităților și pregătirea operațională.  

Totodată, au adoptat o declarație privind COVID-19 și sănătatea. 

Dezbaterile din 26 februarie 2021 au vizat problematici legate de securitate și 

apărare și de politica de vecinătate, luând în considerare concluziile adoptate la 

reuniunea care a avut loc între 10 și decembrie 2020. 

Discuțiile au vizat și activitatea de creștere a rezilienței UE, în special împotriva 

atacurilor cibernetice și a amenințărilor hibride. 

La finalul reuniunii, președintele Charles Michel a transmis o declarație. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.consilium.europa.eu/en/policies/coronavirus/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/02/25/statement-of-the-members-of-the-european-council-on-covid-19-and-health-25-february-2021/
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/defence-security/
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/defence-security/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/12/11/european-council-conclusions-10-11-december-2020/
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/defence-security/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/02/25/remarks-by-president-charles-michel-following-the-first-session-of-the-video-conference-of-the-members-of-the-european-council/
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Pentru netranspunerea unei directive în dreptul intern, Curtea de Justiție a 
Uniunii Europene a impus Spaniei plata unei sume forfetare de 15 milioane euro 
și a unei penalități cu titlu cominatoriu zilnice în cuantum de 89.000 euro  

La 25 februarie 2021, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a 

pronunțat hotărârea în cauza C-658/19, Comisia/Spania,  ECLI:EU:C:2021:138, prin 

care a impus plata unei sume forfetare și a unor penalități cu titlu cominatoriu, ca 

urmare a netranspunerii în legislația națională a Directivei  (UE) 2016/680 privind 

protecția datelor cu caracter personal în scopul prevenirii și depistării infracțiunilor 

și din cauza faptul că nu a notificat transpunerea măsurilor corelative. 

25 februarie 2021 

  

Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza C-658/19 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=238164&text=&dir=&doclang=RO&part=1&occ=first&mode=req&pageIndex=1&cid=6825934
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L0680&from=EN
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Hotărârea de față constituie cea dintâi hotărâre în care, în temeiul art. 260 

alin. (3) din TFUE, Curtea a impus în același timp respectivele două tipuri de 

sancțiuni financiare. 

Starea de fapt 

Până la 20 iulie 2018, Comisia Europeană (CE) nu a primit din partea Spaniei 

nicio informație cu privire la măsurile de transpunere a directivei până la expirarea 

termenului de transpunere, stabilit la  6 mai 2018.  

În consecință, CE a trimis o scrisoare de punere în întârziere statului membru, 

solicitându-i notificarea măsurilor luate; scrisoarea a rămas fără răspuns.  

În continuare, la 25 ianuarie 2019, CE a transmis Spaniei un aviz motivat, prin 

care a solicitat să adopte, în curs de două luni, măsurile necesare.  

La 27 martie 2019, Spania a transmis un răspuns la avizul motivat, declarând 

că măsurile de transpunere a directivei erau în curs de adoptare și că urmau să fie 

finalizate  până la finalul lui iulie 2019, declarând că procedura parlamentară ar fi 

urmat să se încheie la sfârșitul lui martie 2020.  

Spania a explicat întârzierea transpunerii prin contextul politic instabil și prin 

necesitatea respectării normelor dreptului intern care impuneau transpunerea 

directivei prin intermediul unei legi organice. Spania nu a contestat neîndeplinirea 

obligațiilor de adoptare și de comunicare a măsurilor referitoare la transpunerea 

directivei și a evidențiat faptul că circumstanțele instituționale excepționale au 

întârziat activitățile guvernului național și ale parlamentului în scopul adoptării 

măsurilor de transpunere necesare17; din justificarea Spaniei a rezultat că 

circumstanțele sunt deosebit de relevante pentru a evalua proporționalitatea 

sancțiunilor propuse de CE.  

Cu toate acestea, CE a solicitat CJUE să declare că Spania nu și-a îndeplinit 

obligațiile conform Directivei privind protecția datelor cu caracter personal.  

 

 

                                                           
17 La vremea respectivă, guvernul Spaniei nu avea majoritate în Camera Deputaților și gestiona doar afaceri 

curente, în așteptarea formării unui nou guvern. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:12008E260&from=ro
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Starea de drept 

CJUE a constatat că, la expirarea termenului prevăzut în avizul motivat al CE, 

respectiv 25 martie 2019, Spania nu adoptase măsurile necesare pentru a asigura 

transpunerea directivei și nici nu notificase aceste măsuri către CE.  

CJUE a considerat că încălcarea stabilită se încadrează în domeniul de aplicare 

al art. 260 alin. (3) TFUE, întrucât nicio măsură de transpunere în sensul dispoziției 

respective nu a fost comunicată CE la expirarea perioadei respective.  

În ceea ce privește sancțiunile financiare solicitate de CE, CJUE a subliniat că 

impunerea unei penalități cu titlu cominatoriu este, în principiu, justificată numai 

dacă neîndeplinirea obligațiilor persistă până la momentul examinării de către CJUE 

a faptelor. În speță, CJUE a constatat că Spania a persistat în neîndeplinirea 

obligațiilor sale, la data încheierii procedurii scrise în fața CJUE, la 6 mai 2020, și nu 

a adoptat și nici nu a comunicat măsurile necesare pentru a asigura transpunerea 

dispozițiilor directivei în legislația spaniolă. Instanța a considerat că impunerea unei 

penalități cu titlu cominatoriu este un mijloc adecvat prin care se poate asigura că 

statul membru respectiv pune capăt cât mai repede posibil încălcării constatate. Cu 

toate acestea, CJUE a afirmat că plata acestei penalități ar trebui impusă numai în 

măsura în care încălcarea persistă la data pronunțării hotărârii de CJUE.  

În al doilea rând, CE a constatat că ansamblul elementelor de drept și de fapt 

care însoțesc neîndeplinirea obligațiilor constatată constituie un indiciu al faptului 

că prevenirea efectivă a repetării viitoare a unor încălcări similare, care afectează 

deplina eficacitate a legislației UE, necesită adoptarea unui instrument de 

descurajare, precum impunerea unei sume forfetare. 

Astfel CJUE a obligat Spania să plătească suma forfetară de 15.500.000 euro 

și o penalitate pentru fiecare zi de întârziere de la data pronunțării hotărârii în 

cuantum de 89 548,20 euro din cauza netranspunerii Directivei privind protecția 

datelor cu caracter personal în scopul prevenirii și depistării infracțiunilor și din 

cauza faptul că nu a notificat transpunerea măsurilor corelative. 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L0680&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L0680&from=EN
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