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PARLAMENTUL EUROPEAN 
 

 
Sesiune parlamentară: alegerea Biroului  
 

 Antonio Tajani (PPE, IT) a câştigat alegerile pentru preşedinţia Parlamentului 
European, din 17 ianuarie a.c., cu 351 
de voturi în faţa lui Gianni Pittella 
(S&D) care a obţinut 282 de voturi. 

Tajani  îl va înlocui pe Martin 
Schulz, după două mandate 
consecutive.  

După 4 tururi de scrutin, din 7 
candidaturi oficiale1, Parlamentul 
European şi-a ales un nou 
preşedinte pentru că este începutul 
celei de-a doua părţi din mandatul 
pentru perioada 2014-2019. Aşa cum 
prevăd normele legislative2, 

                                                           

1 Pentru ocuparea funcţiei de preşedinte al Parlamentului European şi-au depus candidaturile: Eleonora 
Forenza, Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică (IT), Jean Lambert, Grupul 
Verzilor/Alianţa Liberă Europeană  (Marea Britanie), Gianni Pittella, Grupul Alianţei Progresiste a 
Socialiştilor si Democraţilor din Parlamentul European (IT), Laurenţiu Rebega, Grupul Europa 
Naţiunilor şi a Libertăţii  (RO), Helga Stevens, Grupul Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni  (BE), 
Antonio Tajani, Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat)  (IT) şi Guy Verhofstadt, Grupul 
Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa  (BE). 
2 Nominalizările pentru funcţia de preşedinte pot fi predate sau retrase înainte de primul şi al treilea tur 
de scrutin. Ajungându-se la cel de-al patrule-a tur, competiţia este între primii 2 care au obţinut cele mai 
multe voturi la cel de-al treilea tur, în care niciunul nu a putut fi declarat câştigător. Pentru această 

http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/2187/ANTONIO_TAJANI_cv.html
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Parlamentul European este 
ales pentru 5 ani, dar 
mandatul preşedintelui, 

vicepreşedinţilor, 
chestorilor şi al 
preşedinţilor comisiilor este 
de 2 ani şi jumătate.  

Rolul preşedintelui 
Parlamentului European 
este de a supraveghea 
întreaga activitate a acestei 
instituţii, a organelor sale 
de conducere şi 
dezbaterilor din plen. De 
asemenea, reprezintă 
Parlamentul European în 
toate problemele  juridice şi 
relaţiile externe. La 
începutul fiecărui summit 
al Consiliului European 
acesta învederează punctul 
de vedere al Parlamentului 
în ceea ce priveşte temele 
de pe ordinea de zi a 
acestuia din urmă. 

Totodată, preşedintele 
este cel care semnează 
bugetul UE şi co-semnează 
legislaţia, alături de 
preşedintele Consiliului.  

 Tot în această 
sesiune, pe data de 18 
ianuarie a.c., deputaţii 
europeni şi-au ales cei 14 

vicepreşedinţi  şi 5 chestori ai Parlamentului, prin vot secret, în cadrul unei şedinţe 
prezidate de preşedintele nou-ales.   

Candidaţii nominalizaţi de grupurile politice pentru funcţia de vicepreşedinte sunt: PPE 
- Ildikó Gall-Pelcz (HU), Mairead McGuinness (IE), Ramón Luis Valcarcel (ES), Rainer 
Wieland (DE); S&D - Evelyne Gebhardt (DE), Sylvie Guillaume (FR), Bogusław 

                                                                                                                                                                                          

funcţie poate candida orice deputat european dacă este susţinut de un grup politic, ori de cel puţin 5% 
din totalul membrilor Parlamentului, adică cel puţin 38 de deputaţi. Candidatul care obţine majoritatea 
absolută a voturilor exprimate (50% + 1) este declarat câştigător. Buletinele de vot goale sau distruse sunt 
anulate. Votul este secret şi poate avea maximum patru tururi. Candidaţii se pot retrage şi noi candidaţi 
pot intra în competiţie înainte de cel de-al doilea şi al treilea tur de scrutin. Dacă nu va fi niciun câştigător 
după primul tur de scrutin, aceiaşi candidaţi sau noii candidaţi pot intra în cursă pentru al doilea tur sau 
pentru al treilea, în aceleaşi condiţii, dacă este nevoie. În cazul în care nimeni nu va fi ales nici în cadrul 
celui de-al treilea tur de scrutin, votul va fi pentru unul dintre 2 cei mai bine clasaţi dintre candidaţi, în 
cel de-al patrulea tur, în care câştigătorul va fi ales cu majoritate simplă. Dacă voturile pentru cei 2 sunt 
la egalitate, câştigător va fi declarat cel mai în vârstă dintre ei. 
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Liberadzki  (PL), Ioan Mircea Pasçu (RO), David Sassoli (IT); ECR - Ryszard Czarnecki 
(PL); ALDE - Alexander Graf Lambsdorff (DE), Pavel Telička (CZ); GUE/NGL - 
Dimitrios Papadimoulis (EL); Verzi/ALE - Ulrike Lunacek (AT); candidat nominalizat 
de cel puţin 38 de deputaţi: Indrek Tarand (ET). 

Candidaţii pentru funcţia de vicepreşedinte trebuie să obţină majoritatea absolută 
din voturile valide exprimate în primul sau al doilea tur3. După alegerea preşedintelui, 
deputaţii au ales pe cei 14 vicepreşedinţi, în două tururi de scrutin. Noii vicepreşedinţi 
provin din 6 grupuri politice diferite.  

Vicepreşedinţi aleşi în primul tur de scrutin în ordinea precedenţei sunt: Mairead 
McGUINNESS, Bogusław LIBERADZKI, David-Maria SASSOLI, Rainer WIELAND, 
Sylvie GUILLAUME, Ryszard CZARNECKI, Ramón Luis VALCÁRCEL SISO, Evelyne 
GEBHARDT, Pavel TELIČKA, Ildikó GÁLL-PELCZ. Vicepreşedinşi aleşi în al doilea tur 
de scrutin: Ioan Mircea Paşcu,  Dimitrios Papadimoulis, Ulrike Lunacek, Alexander 
Graf Lambsdorff.  

                                                           

3 Votul este secret şi poate avea maximum 3 runde. Candidaţii se pot retrage şi alţii noi se pot înscrie 
înainte de turul doi. Ordinea de precedenţă a vicepreşedinţilor este dată de scorul obţinut de cei 14 
candidaţi de pe primele locuri. Deputaţii vor avea un număr de voturi egal cu numărul locurilor de alocat. 
Pentru a exprima un vot valid în primul tur, deputaţii trebuie să voteze cel puţin 8 candidaţi, adică 
jumătate plus 1. 
3 Pentru ocuparea funcţiei de preşedinte al Parlamentului European şi-au depus candidaturile: Eleonora 
Forenza, Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică (IT), Jean Lambert, Grupul 
Verzilor/Alianţa Liberă Europeană  (Marea Britanie), Gianni Pittella, Grupul Alianţei Progresiste a 
Socialiştilor si Democraţilor din Parlamentul European (IT), Laurenţiu Rebega, Grupul Europa 
Naţiunilor şi a Libertăţii  (RO), Helga Stevens, Grupul Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni  (BE), 
Antonio Tajani, Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat)  (IT) şi Guy Verhofstadt, Grupul 
Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa  (BE). 
3 Nominalizările pentru funcţia de preşedinte pot fi predate sau retrase înainte de primul şi al treilea tur 
de scrutin. Ajungându-se la cel de-al patrule-a tur, competiţia este între primii 2 care au obţinut cele mai 
multe voturi la cel de-al treilea tur, în care niciunul nu a putut fi declarat câştigător. Pentru această 
funcţie poate candida orice deputat european dacă este susţinut de un grup politic, ori de cel puţin 5% 
din totalul membrilor Parlamentului, adică cel puţin 38 de deputaţi. Candidatul care obţine majoritatea 
absolută a voturilor exprimate (50% + 1) este declarat câştigător. Buletinele de vot goale sau distruse sunt 
anulate. Votul este secret şi poate avea maximum patru tururi. Candidaţii se pot retrage şi noi candidaţi 
pot intra în competiţie înainte de cel de-al doilea şi al treilea tur de scrutin. Dacă nu va fi niciun câştigător 
după primul tur de scrutin, aceiaşi candidaţi sau noii candidaţi pot intra în cursă pentru al doilea tur sau 
pentru al treilea, în aceleaşi condiţii, dacă este nevoie. În cazul în care nimeni nu va fi ales nici în cadrul 
celui de-al treilea tur de scrutin, votul va fi pentru unul dintre 2 cei mai bine clasaţi dintre candidaţi, în 
cel de-al patrulea tur, în care câştigătorul va fi ales cu majoritate simplă. Dacă voturile pentru cei 2 sunt 
la egalitate, câştigător va fi declarat cel mai în vârstă dintre ei. 
3 Candidaţii nominalizaţi de grupurile politice pentru funcţia de vicepreşedinte sunt: PPE - Ildikó Gall-
Pelcz (HU), Mairead McGuinness (IE), Ramón Luis Valcarcel (ES), Rainer Wieland (DE); S&D - Evelyne 
Gebhardt (DE), Sylvie Guillaume (FR), Bogusław Liberadzki  (PL), Ioan Mircea Pasçu (RO), David 
Sassoli (IT); ECR - Ryszard Czarnecki (PL); ALDE - Alexander Graf Lambsdorff (DE), Pavel Telička 
(CZ); GUE/NGL - Dimitrios Papadimoulis (EL); Verzi/ALE - Ulrike Lunacek (AT); candidat 
nominalizat de cel puţin 38 de deputaţi: Indrek Tarand (ET).  
3 Votul este secret şi poate avea maximum 3 runde. Candidaţii se pot retrage şi alţii noi se pot înscrie 
înainte de turul doi. Ordinea de precedenţă a vicepreşedinţilor este dată de scorul obţinut de cei 14 
candidaţi de pe primele locuri. Deputaţii vor avea un număr de voturi egal cu numărul locurilor de alocat. 
Pentru a exprima un vot valid în primul tur, deputaţii trebuie să voteze cel puţin 8 candidaţi, adică 
jumătate plus 1. 
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De asemenea, cei 5 chestori 
ai Parlamentului European au 
fost aleşi prin vot prin 
aclamare. Deputaţii au votat 
electronic pentru a stabili 
ordinea de precedenţă: 
Elisabeth Morin-Chartier, 
Andrey Kovatchev, Vladimir 
Manka, Catherine Bearder, 
Karol Karski.  

 Pe data de 19 ianuarie, 
deputaţii au votat 
componenţa numerică a celor 
22 de comisii permanente ale 
Parlamentului European.  

 
Sesiune parlamentară – dintre rezoluţiile adoptate: 
Rezoluţia Parlamentului European din 19 ianuarie 2017 referitoare la un 

pilon european al drepturilor sociale - 2016/2095(INI) 

 

Toţi lucrătorii trebuie să aibă drepturile de bază garantate, indiferent de forma lor de 
muncă şi a contractului, este una dintre recomandările adoptate prin rezoluţia privind 
pilonul european al drepturilor sociale.4 

Acesta reprezintă cea mai importantă iniţiativă a Uniunii de a adapta dimensiunea 
socială a Europei, adică o actualizare a standardelor sociale pentru toţi cetăţenii 
europeni, în scopul de a face faţă noilor provocări, care nu sunt doar concurenţa la nivel 
mondial sau îmbătrânirea populaţiei, ci revoluţia digitală, care are implicaţii foarte 
mari pentru condiţiile de muncă ale oamenilor. 

În acest context, în discursul său despre starea Uniunii Europene, din septembrie 
2015, preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a anunţat pilonul 
european al drepturilor sociale (EPSR)5, ca parte a programului de lucru al Comisiei 
Europene pe anul 2016. Propunerile ar trebui prezentate martie 2017. 

Europa socială şi sistemele de protecţie socială au fost mereu în atenţia UE, dar 
trebuie urgentate politicile care compun pilonul social al UE. Comisia Europeană va 
veni cu propuneri pentru acţiuni următoare.  

În opinia Parlamentului European, angajaţii care desfăşoară un nou tip de activitate 
trebuie să fie protejaţi de norme ale dreptului muncii.  

Raportorul Maria João Rodrigues (S&D, PT),6 a declarat că: „Dreptul muncii are 
nevoie de o actualizare pentru a reglementa noile tipuri de activităţi”, iar în cadrul 
dezbaterilor care au avut loc a precizat că: „(...)  Mulţi dintre cetăţenii europeni se simt 

                                                           

4 Rezoluţia Parlamentului European din 19 ianuarie 2017 referitoare la un pilon european al drepturilor 
sociale - 2016/2095(INI):  
5 European Pillar Of Social Rights For A More Social Europe (EPSR). 
6 Interviu cu raportorul Maria João Rodrigues despre drepturile angajaţilor. 
 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0001+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
https://epthinktank.eu/2016/09/29/european-pillar-of-social-rights-for-a-more-social-europe-policy-podcast/
https://epthinktank.eu/2016/09/29/european-pillar-of-social-rights-for-a-more-social-europe-policy-podcast/
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/news-room/20170113STO58070/%E2%80%9Eactualizarea-dreptului-muncii-pentru-reglementarea-noile-tipuri-de-activit%C4%83%C5%A3i
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0010+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
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neprotejaţi în faţa concurenţei globale, digitale şi în faţa politicilor de austeritate. Cu 
ajutorul acestui pilon european al drepturilor sociale ne propunem să reactivăm UE, 
care va fi ca un scut de protecţie în ceea ce priveşte prevenirea sărăciei infantile, 
consolidarea garanţiei pentru tineret, garantarea drepturilor sociale fundamentale şi 
a unor noi forme de angajare pentru  persoanele care lucrează." 

Parlamentul European recunoaşte că o anumită varietate de contracte de muncă este 
utilă pentru corelarea eficientă a lucrătorilor şi a angajatorilor, dar reaminteşte de 
riscul dualismului pieţei forţei de muncă şi pericolul cu care se confruntă persoanele 
captive în contracte de muncă nesigure, fără o perspectivă concretă de a beneficia de 
tranziţii ascendente. În acest sens, solicită Comisiei Europene să extindă Directiva 
privind declaraţia scrisă (91/533/CEE), pentru a cuprinde toate formele de ocupare a 
forţei de muncă şi de relaţii de muncă. De asemenea, se solicită ca directiva-cadru 
privind condiţiile de muncă decente să includă standardele minime existente, care să fie 
asigurate în cadrul anumitor raporturi de muncă specifice, inclusiv noi forme, cum ar fi 
lucrul la cerere sau de muncă intermediată de platforme digitale. 

În rezoluţie, deputaţii  solicită statelor membre să aplice mai eficient standardele de 
muncă, în special pentru a combate munca nedeclarată. În acest scop, se propune 
introducerea unui card de securitate socială al UE, care ar contribui la asigurarea unei 
protecţii sociale echitabile pentru lucrătorii care contribuie la sistemele de asistenţă 
socială prin păstrarea evidenţei contribuţiilor lor, acumulate în conturile personale. 

De asemenea, sunt solicitate standarde minime adecvate de învăţare, de formare şi 
condiţii decente de muncă, inclusiv de remunerare, adecvate pentru activitatea 
stagiarilor şi a ucenicilor.  Trebuie să existe limite în ceea ce priveşte munca la cerere, 
iar contractele de zero ore nu ar trebui să fie permise. 

Parlamentul European consideră că sărăcia în rândul copiilor este o preocupare 
majoră, cu privire la care Europa ar trebui să ia măsuri drastice. Dreptul la sisteme de 
educaţie, de sănătate şi de securitate socială universale reprezintă o condiţie de bază 
pentru combaterea sărăciei, în special în rândul copiilor. În acest context,  Parlamentul 
European invită Comisia Europeană şi statele membre să asigure punerea în aplicare 
rapidă a Recomandării din 2013 privind „Investiţia în copii: ruperea cercului vicios al 
defavorizării” şi adoptarea de măsuri concrete pentru a asigura o garanţie pentru copii 
în toate statele membre, astfel încât fiecare copil care în prezent este expus riscului de 
sărăcie să aibă acces la asistenţă medicală gratuită, la învăţământ gratuit, la îngrijire 
gratuită, la o locuinţă decentă şi la o alimentaţie adecvată. De asemenea, este foarte 
important să se facă legătura necesară cu programe care oferă sprijin şi oportunităţi 
pentru părinţi de a ieşi din situaţiile de excluziune socială şi a se integra pe piaţa 
muncii, chiar dacă aceste politici necesită o finanţare adecvată la nivel naţional şi 
sprijin din partea fondurilor structurale şi de investiţii europene.  

În rezoluţie se subliniază faptul că EPSR poate fi credibilă numai dacă este finanţată 
în mod corespunzător la nivel naţional şi european şi include o foaie de parcurs clară 
pentru punerea în aplicare a acesteia, până în 2017. 
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Rezoluţia Parlamentului European din 19 ianuarie 2017 referitoare la 
abordarea provocărilor legate de punerea în aplicare a Codului vamal al 
Uniunii7  

Textul documentului subliniază, desigur, importanţa reglementării unitare a 
acestui domeniu în UE, dat fiind faptul că, pe de o parte este unul dintre factorii 
comerciali cei mai importanţi din lume, iar pe de altă parte pentru că trebuie să se ţină 
seama de funcţionarea în bune condiţii a pieţei unice, atât în beneficiul întreprinderilor 
cât şi al cetăţenilor. Dat fiind faptul că există încă multe aspecte de acoperit pentru 
realizarea unei cooperări eficace care rămân în atenţia statelor membre şi a UE, 
Comisia a propus o directivă a PE şi a Consiliului privind cadrul juridic al Uniunii 
referitor la încălcările dispoziţiilor vamale şi la sancţiunile aferente8  însă Parlamentul 
propune elaborarea unei strategii clare, coerente şi ambiţioase, precum şi un calendar 
corespunzător pentru a se asigura că eventualele elemente necesare pentru punerea în 
aplicare a sistemelor vamale ale UE fac obiectul unor propuneri corespunzătoare, care 
sunt aliniate și adaptate la evoluțiile actuale din comerțul mondial şi la punerea în 
aplicare a agendei politicii comerciale a UE. Totodată, se înaintează propunerea de a se 
intensifica eforturile pentru o cooperare reală între UE şi statele membre în vederea 
creării cerințelor electronice și programelor de evaluare a riscurilor mai uniforme în 
domeniul vamal prin interconectarea sistemelor statelor membre cu scopul de a forma 
un sistem electronic coerent bazat pe același model de date și pe sisteme de circulație 
comune. Comisia să adopte şi să susţină printr-un aranjament de cofinanţare un sistem 
IT interoperabil cu alte sisteme de IT pentru certificatele sanitare şi de sănătate 
animală.  

Parlamentul European aşteaptă până în 2017 un raport intermediar de evaluare 
aprofundată a politicii vamale a UE (inclusiv o revizuire completă a tuturor 
problemelor, suprapunerilor, lacunelor, inconsecvențelor și măsurilor caduce 
identificate, a plângerilor depuse la autoritățile vamale și a încălcărilor Codului vamal), 
precum şi o evaluare independentă a impactului proporţional şi adecvat scopului atât 
pentru statele membre cât şi pentru operatorii comerciali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

7 2016/3024(RSP) 

8 COM(2013)884 final/4 „(…)Prezenta propunere privind apropierea legislațiilor naționale în domeniul 
cooperării vamale în Uniune va lua forma unei directive pe care statele membre vor trebui să o 
transpună în legislația lor națională.” – din expunerea de motive.  
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PRESEDINȚIA MALTEZĂ A 
CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 
 

 

Priorităţile preşedinţiei malteze la Consiliului UE 
Preşedinţia malteză a anunţat că în acest semestru se vor urmări îndeaproape 

următoarele obiective:  restabilirea încrederii în Uniunea Europeană, instituirea unui 
dialog şi a unui proces de reflecţie privind viitorul UE, precum şi abordări pertinente 
legate de migraţie, securitate şi economie. 

Aşadar, în următoarele 6 luni Preşedinţia se va axa pe 6 domenii-cheie: migraţia, 
piaţa unică, securitatea, incluziunea socială, vecinătatea Europei şi sectorul maritim. 

În ceea ce priveşte domeniul migraţiei sunt stabilite obiective care să favorizeze 
punerea în aplicare rapidă a măsurilor deja stabilite şi să garanteze că aceste teme vor 
rămâne prioritare pe agenda politică. Printre acestea se numără: consolidarea şi 
eficientizarea sistemului european comun de azil, care va reprezenta un punct 
important pentru repartizarea într-un mod echitabil a fluxului de migranţi; revizuirea 
Regulamentului de la Dublin, care defineşte responsabilităţile statelor membre pentru 
examinarea cererilor de azil; transformarea Biroului european de sprijin pentru azil 
într-o agenţie europeană cu drepturi depline. 

În legătură cu piaţa unică, care reprezintă un atu important al Uniunii, dacă se 
va reuşi, în mod colectiv, exploatarea pe deplin a pieţei unice şi dezvoltarea pieţei unice 
digitale, precum şi consolidarea pieţei interne de energie, toate vor aduce beneficii 
concrete cetăţenilor europeni prin eliminarea barierelor din calea comerţului şi 
îmbunătăţirea protecţiei şi accesului la servicii pentru consumatori. Obiectivele 
concrete ar fi: anularea tarifelor de roaming în întreaga Europă, realizarea de progrese 
privind accesul consumatorilor care vor să cumpere produse sau servicii în alte ţări UE, 
fără a fi discriminaţi pe motive de naţionalitate în ceea ce priveşte accesul la preţuri, 
oferte şi condiţii de plată, extinderea şi capacitatea financiară a Fondalului european de 
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investiţii strategice pentru a mobiliza investiţiile private folosind, în mod eficient, 
resursele bugetare limitate, consolidarea securităţii aprovizionării cu energie pentru toţi 
cetăţenii UE, relocarea bandei de mare viteză de 700 MHz (utilizată în prezent pentru 
difuzarea programelor de televiziune şi microfoane fără fir) pentru serviciile Wireless în 
bandă largă, permiţând ca această bandă să fie utilizată pentru 5G, iniţierea unui acord 
pentru a furniza WI-FI gratuit în fiecare oraş, sat al Uniunii Europene. 

Privind securitatea – prioritatea în acest domeniu rămâne diplomaţia 
eficientă, cu sprijinul Serviciului european de acţiune externă şi sub umbrela Strategiei 
globale a UE de a gestiona provocările complexe ale ameninţărilor migraţiei, 
terorismului şi ameninţările hibride: luarea de măsuri pentru a extinde consensul cu 
privire la elementele privind crearea Parchetului public european, îmbunătăţirea 
guvernanţei Eurojust. 

Referitor la incluziunea socială - activităţile în acest domeniu vor fi ghidate   
printr-o colaborare strânsă cu partenerii sociali, societatea civilă şi cetăţeni în scopul de 
a promova egalitatea de gen, drepturile minorităţilor şi ale grupurilor vulnerabile. Prin 
obiective concrete, se va căuta îmbunătăţirea participării femeilor pe piaţa muncii.  

În ceea ce priveşte vecinătatea Europei - preşedinţia malteză se va concentra 
pe angajamentul UE privind stabilizarea vecinătăţii UE, Strategia globală a UE fiind un 
important ghid pentru acţiunile Uniunii şi pentru determinarea rolului ca actor 
pertinent şi eficient. Obiectivele concrete sunt: vecinătatea sudică a UE, pentru 
stabilizarea Libiei; sprijinirea eforturilor UE şi internaţionale pentru reluarea 
procesului de pace din Orientul Mijlociu între Israel şi Palestina şi asigurarea unei 
tranziţii democratice în Tunisia. 

Cu privire la sectorul maritim. Guvernanţa internaţională a oceanelor se va 
găsi pe agenda malteză, cu scopul de a asigura susţinere politică pentru o mai bună, 
coerenţă şi eficienţă politică pentru a îmbunătăţii cadrul de guvernare internaţională şi 
durabilitatea oceanelor. În plus, se va lansa în anul 2017 iniţiativa din bazinul de vest al 
Marii Mediterane care se va baza pe structurile existente din contextul „economiei 
albastre”,cu scopul de a îmbunătăţii guvernanţa maritimă, prin abordarea punctelor 
slabe şi exploatarea punctele forte şi asigurând, în acelaşi timp, o susţinere durabilă. 

 

Consiliului afaceri externe 
Reuniunea9 Consiliului de afaceri externe din data de 16 ianuarie a.c. de la 

Bruxelles, a fost prezidată de Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe şi politică de 
securitate, dna Federica Mogherini. În cadrul reuniunii, s-a discutat despre evoluţiile 
din Siria, pentru prima dată după anunţarea unui acord de încetare a ostilităţilor şi 
despre procesul de pace din Orientul Mijlociu.  

În ceea ce priveşte Siria, miniştrii au salutat acordul intermediat şi garantat de 
Rusia şi Turcia şi şi-au exprimat speranţa că acesta va putea fi pus în aplicare pe deplin, 
de către toate părţile implicate în conflict. Miniştrii au reafirmat sprijinul UE faţă de 
procesul condus de ONU şi faţă de trimisul special al ONU, dl Staffan de Mistura şi au 
reamintit necesitatea de a asigura acces umanitar şi protecţie deplină în întreaga ţară.  

                                                           

9 Prima reuniunea desfăşurată în noua clădire Europa , care a devenit în luna ianuarie a acestui an, sediul 
principal al Consiliului European şi al Consiliului UE. 
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Miniştrii au reiterat sprijinul faţă de Iniţiativa regională a UE cu privire la 
viitorul Siriei care îşi propun să identifice o bază comună privind acordurile 
postconflict, precum şi pentru reconciliere şi reconstrucţie. Înaltul Reprezentant a 
informat miniştrii cu privire la ultima rundă de negocieri derulată în acest cadru cu 
actori-cheie regionali. 

Consiliul a hotărât că UE va găzdui în primăvara anului 2017, la Bruxelles, o 
conferinţă privind Siria şi vecinătatea sa  în cadrul căreia se vor aborda trei teme: 
procesul politic în direcţia unei tranziţii; activitatea umanitară şi sprijinul pentru 
rezilienţă şi stabilizare; sprijinul pentru reconstrucţia şi reconcilierea postconflict. 

Referitor la procesul de pace din Orientul Mijlociu, miniştrii au discutat despre 
modalităţile de a ajunge la un acord de pace cuprinzător, pentru a proteja viabilitatea 
soluţiei bazate pe coexistenţa a două state şi pentru a inversa actualele tendinţe 
negative din zonă. 

În cadrul acestei reuniunii miniştrii au adoptat concluzii care reafirmă sprijinul 
UE pentru procesul democratic din Liban şi au transmis salutul lor referitor la alegerea 
preşedintelui Michel Aoun şi formarea unui guvern nou sub conducerea primului-
ministru, Saad Hariri. În acelaşi timp, miniştrii au primit cu satisfacţie ambiţia noului 
guvern de a „restabili încrederea” şi solicită, în acest sens, Libanului să organizeze la 
timp alegeri legislative în 2017 şi să asigurare un proces electiv armonios şi transparent. 

Consiliul a reiterat importanţa unui angajament continuu în legătură cu politica 
de disociere faţă de toate conflictele regionale şi a subliniat importanţa angajamentului 
Libanului cu privire la punerea în aplicare a obligaţiilor sale internaţionale. În plus, UE 
îşi menţine angajamentul de a sprijini forţele armatei libaneze. 

Totodată, miniştrii au salutat eforturile Libanului de a găzdui peste 1,1 milioane 
de refugiaţi sirieni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consilium.europa.eu/en/policies/syria/
http://www.consilium.europa.eu/en/policies/syria/
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Piața unică digitală 
Comisia prezintă etapele către o economie europeană bazată pe date 

În data de 10 ianuarie 2017, Comisia a propus, ca parte a Strategiei sale privind 
piața unică digitală, prezentată în luna mai 2015, soluții politice și juridice menite să 
deblocheze potențialul economiei europene bazate pe date. 

Comisia abordează acest aspect deoarece UE nu valorifică încă la maximum 
potențialului pe care îl reprezintă datele. Pentru a îndrepta această situație, trebuie 
eliminate restricțiile nejustificate din calea liberei circulații a datelor la nivel 
transfrontalier, precum și o serie de incertitudini juridice. Comunicarea10 propune 
soluții politice și juridice menite să deblocheze potențialul economiei europene a 
datelor. Pentru stabilirea următoarele etape, Comisia a anunțat două consultări publice 
și o dezbatere cu statele membre și cu părțile interesate. 

Inițiativele vor contribui la eliminarea obstacolelor care persistă pe piața unică, 
astfel cum a solicitat Consiliul European în decembrie 2016 (concluzii). Cu sprijinul 
Parlamentului European și al statelor membre, piața unică digitală ar trebui finalizată 
cât mai rapid cu putință. Inițiativele vor contribui la conturarea viitoarei agende politice 
privind economia europeană bazată pe date. Consultarea cu privire la dezvoltarea 
economiei europene bazate pe date se va desfășura până la 26 aprilie 2017 și va 

                                                           

10 COM(2017) 9 final 

https://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market_en
https://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market_en
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-34-2016-INIT/ro/pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/52039
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/52039
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/COM_2017_9_EN_ACTE_f.pdf
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contribui la elaborarea potențialei inițiative viitoare a Comisiei referitoare la economia 
europeană bazată pe date în cursul anului 2017. Consultarea referitoare la evaluarea 
Directivei privind răspunderea pentru produsele cu defect se va desfășura până la data 
de 26 aprilie 2017. Aceste consultări vizează producătorii, colectorii, utilizatorii 
potențiali și reali ai datelor fără caracter personal, în special datele brute automate sau 
generate de senzori.  

În comunicare, Comisia a propus, de asemenea, statelor membre interesate să se 
implice în proiecte transfrontaliere care să analizeze noile probleme care apar în 
domeniul datelor în situații reale. În diverse state membre sunt deja în curs de 
desfășurare proiecte privind mobilitatea cooperativă, conectată și automatizată (CAD) 
care permit automobilelor să se conecteze unele cu altele și cu infrastructura rutieră. 
Comisia dorește să pornească de la aceste proiecte și să testeze implicațiile pe care 
accesul la date și răspunderea privind datele le au asupra reglementării. 

Comisia a analizat, de asemenea, incertitudinile juridice create de noile 
probleme care apar în contextul economiei bazate pe date și invită părțile interesate să 
își exprime punctele de vedere cu privire la posibilele răspunsuri politice și juridice în 
ceea ce privește: 

• Accesul la date și transferul de date. Utilizarea pe scară largă a datelor 
generate în mod automat care nu au caracter personal poate conduce la inovații 
importante, la întreprinderi nou-înființate și la noi modele de afaceri apărute în UE. 

• Răspunderea privind produsele și serviciile bazate pe date. Normele 
actuale ale UE privind răspunderea nu sunt încă adaptate la produsele și serviciile din 
ziua de azi, bazate pe date. 

• Portabilitatea datelor. Portabilitatea datelor fără caracter personal este în 
prezent complicată de procese precum transferul unor cantități importante de date ale 
companiei de la un furnizor de servicii cloud la altul. 

 

Comisia propune norme de protecție la un nivel ridicat a vieții 
private pentru toate comunicațiile electronice și norme actualizate de 
protecție a datelor pentru instituțiile UE 

Comisia propune o nouă legislație pentru a asigura o protecție mai bună a vieții 
private în comunicațiile electronice, oferind, în același timp, noi oportunități de afaceri. 

Măsurile prezentate  vizează actualizarea normelor actuale, prin extinderea 
domeniului lor de aplicare la toți furnizorii de comunicații electronice. De asemenea, 
acestea urmăresc să creeze noi posibilități de prelucrare a datelor aferente 
comunicațiilor și să consolideze încrederea și securitatea pe piața unică digitală — un 
obiectiv-cheie al Strategiei privind piața unică digitală. Totodată, proiectul aliniază 
normele privind comunicațiile electronice la noile standarde de nivel mondial 
din Regulamentul privind protecția generală a datelor al UE. De asemenea, Comisia 
propune noi norme care să garanteze în situația în care sunt prelucrate date cu caracter 
personal de către instituțiile și organismele UE, viața privată este protejată la fel ca în 
statele membre în temeiul Regulamentului general privind protecția datelor și 
stabilește totodată o abordare strategică a problemelor privind transferurile 
internaționale de date cu caracter personal. 

• Propunerea de Regulament privind viața privată și comunicațiile electronice va 
spori protecția vieții private a cetățenilor și va oferi noi oportunități pentru 
întreprinderi. Normele referitoare la protecția vieții private vor acoperi și noi furnizori 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9048
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9048
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/52037
https://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4919_ro.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=OJ:L:2016:119:TOC
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=41158
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=41157
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de servicii de comunicații electronice. Protecția vieții private va fi garantată atât în ceea 
ce privește conținutul, cât și metadatele provenite din comunicațiile electronice (de 
exemplu, timpul și locul unui apel) 

• Propunerea de regulament privind protecția datelor cu caracter personal de către 
instituțiile și organismele europene vizează alinierea normelor existente, care datează 
din 2001, la normele mai recente și mai stricte prevăzute de Regulamentul general 
privind protecția datelor din 2016. Orice persoană ale cărei date cu caracter personal 
sunt prelucrate de către instituțiile sau agențiile UE va beneficia de standarde de 
protecție mai ridicate. 

• Comunicarea privind protecția datelor la nivel internațional stabilește o 
abordare strategică pentru problema transferurilor internaționale de date cu caracter 
personal, care va facilita schimburile comerciale și va promova o mai bună cooperare în 
materie de asigurarea a respectării legii, asigurând, în același timp, un nivel ridicat de 
protecție a datelor. Comisia se va implica în mod proactiv în discuțiile privind luarea 
unor „decizii privind caracterul adecvat” (care să permită circulația liberă a datelor cu 
caracter personal către țări cu norme de protecție a datelor „echivalente în ceea ce 
privește aspectele principale” cu cele din UE) cu parteneri comerciali importanți din 
Asia de Est și de Sud-Est, începând cu Japonia și Coreea în 2017, dar și cu țările 
interesate din America Latină și din vecinătatea Uniunii Europene. 

 

 Locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate 
O economie a serviciilor avantajoasă pentru europeni 

Comisia a prezentat în data de 10 ianuarie 2017 un pachet ambițios și echilibrat 
de măsuri care va facilita, pentru întreprinderi și profesioniști, furnizarea de servicii 
către o bază de clienți potențiali din UE care conține 500 de milioane de persoane. 

Imprimarea unui nou impuls sectorului serviciilor va aduce beneficii clienților, 
persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și întreprinderilor, generând totodată 
creștere economică în Europa. 

Ca parte a foii de parcurs prevăzute în Strategia privind piața unică, propunerile 
contribuie la îndeplinirea angajamentului politic al președintelui Juncker de a valorifica 
întregul potențial al pieței unice și de a face din aceasta rampa de lansare pentru 
prosperitatea întreprinderilor europene în cadrul economiei mondiale. Acest obiectiv a 
fost confirmat de Consiliul European în concluziile sale din decembrie 2015, iunie 2016 
și decembrie 2016. Scopul măsurilor este de a le permite furnizorilor de servicii să 
navigheze mai ușor printre formalitățile administrative și de a ajuta statele membre să 
identifice cerințele excesiv de împovărătoare sau învechite pe care trebuie să le respecte 
profesioniștii ce își desfășoară activitatea la nivel intern sau transfrontalier. În loc să 
modifice normele existente ale UE în sectorul serviciilor, Comisia preferă să se 
concentreze asupra asigurării unei mai bune aplicări a acestora, întrucât s-a dovedit că 
punerea în aplicare a normelor, la întregul lor potențial, ar da un impuls semnificativ 
economiei UE. 

Cele patru inițiative concrete adoptate de către Comisie sunt: 

• Un nou card electronic european pentru servicii: o procedură simplificată 
va permite furnizorilor de servicii pentru întreprinderi (de exemplu, firmelor de 
inginerie, consultanților IT, organizatorilor de expoziții comerciale) și furnizorilor de 
servicii în domeniul construcțiilor să îndeplinească formalitățile administrative 

http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=41158
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=41157
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5909_ro.htm
https://ec.europa.eu/priorities/publications/president-junckers-political-guidelines_ro
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20813
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necesare pentru a furniza servicii în străinătate. Furnizorii de servicii nu vor trebui 
decât să ia legătura cu un interlocutor unic din țara lor de origine, cu care vor putea să 
comunice în propria lor limbă. Interlocutorul din țara de origine ar verifica apoi datele 
necesare și le-ar transmite statului membru gazdă. Statul membru gazdă își păstrează 
actuala competență de a aplica cerințele de reglementare naționale și de a decide dacă 
solicitantul poate furniza servicii pe teritoriul său. Cardul electronic nu ar afecta nici 
obligațiile existente ale angajatorilor, nici drepturile lucrătorilor. 

• O evaluare a reglementărilor naționale privind serviciile profesionale din 
punctul de vedere al proporționalității: aproximativ 50 de milioane de cetățeni – 
reprezentând 22 % din forța de muncă a Europei – exercită profesii la care accesul este 
condiționat de deținerea unor calificări specifice sau pentru care utilizarea unui anumit 
titlu este protejată, de exemplu, farmaciștii sau arhitecții. Reglementarea este adesea 
justificată în cazul mai multor profesii, de exemplu al celor din domeniul sănătății și al 
siguranței. Există însă și multe cazuri în care existența unor norme învechite și inutil de 
împovărătoare poate face excesiv de dificil accesul candidaților calificați la aceste locuri 
de muncă. Acest lucru este tot în detrimentul consumatorilor. UE nu reglementează sau 
dereglementează profesii – aceasta rămâne o prerogativă națională. Însă, în temeiul 
dreptului UE, statele membre trebuie să stabilească dacă impunerea de noi cerințe 
naționale este necesară și echilibrată. Pentru a asigura o abordare coerentă și 
armonizată, Comisia propune raționalizarea și clarificarea modului în care statele 
membre ar trebui să realizeze un test de proporționalitate cuprinzător și transparent 
înainte de a adopta sau de a modifica normele naționale în domeniul serviciilor 
profesionale. 

• Orientări privind reformele naționale din domeniul reglementării 
profesiilor: exercițiul de evaluare reciprocă realizat de statele membre între 2014 și 
2016 a demonstrat că statele care și-au deschis piețele de servicii (de exemplu, Italia, 
Polonia, Portugalia și Spania) beneficiază în prezent de o gamă mai largă de servicii, la 
prețuri mai accesibile, menținând totodată standarde ridicate pentru consumatori și 
lucrători. Comisia prezintă astăzi orientări privind reformele necesare la nivel național 
în domeniul reglementării serviciilor profesionale cu potențial ridicat de creștere și de 
creare de locuri de muncă. Este vorba despre serviciile furnizate de arhitecți, ingineri, 
avocați, contabili, de agenții de brevetare, de agenții imobiliari și de ghizii turistici. 
Statele membre sunt invitate să evalueze dacă cerințele profesionale îndeplinesc 
obiectivele declarate ale politicilor publice naționale. Aceste orientări completează 
evaluările realizate în cadrul Semestrului european, abordând în mod specific cerințele 
aplicabile acestor profesii. 

• O mai bună notificare a proiectelor de legi naționale în domeniul 
serviciilor: dreptul UE impune deja statelor membre obligația de a transmite Comisiei 
proiectele de norme naționale în domeniul serviciilor, pentru a oferi executivului UE și 
celorlalte state membre posibilitatea de a-și exprima din timp eventualele preocupări cu 
privire la posibilele incompatibilități cu legislația UE. Comisia propune îmbunătățiri ale 
acestui mecanism, cu scopul de a face procesul mai rapid, mai eficace și mai 
transparent. 

 

Muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă  
Comisia lansează o nouă inițiativă menită să îmbunătățească 

sănătatea și securitatea lucrătorilor 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20504
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20504
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20505
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20505
http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/transparency-mutual-recognition_en
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/the_european_semester/index_en.htm
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20502
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20502


 COMISIA EUROPEANĂ

 

17 

 

Noua inițiativă11 a Comisiei are ca scop să ofere lucrătorilor o protecție mai bună 
împotriva cancerului cauzat de condițiile de la locul muncă, să sprijine întreprinderile, 
în special IMM-urile și microîntreprinderile, în eforturile lor de a respecta cadrul 
legislativ existent și să pună un accent mai mare pe rezultate, în detrimentul birocrației. 

Ca urmare a angajamentului pe care și l-a asumat de a continua să 
îmbunătățească sănătatea și securitatea lucrătorilor, Comisia va lua următoarele măsuri 
esențiale: 

• Stabilirea limitelor de expunere sau alte măsuri privind șapte substanțe 
chimice cancerigene suplimentare. Pe lângă faptul că va fi benefică pentru sănătatea 
lucrătorilor, această propunere stabilește și un obiectiv clar privind evitarea expunerii 
pentru angajatori și pentru autoritățile responsabile cu aplicarea legii. 

• Sprijinirea întreprinderilor, în special a întreprinderilor mici și a 
microîntreprinderilor, în eforturile lor de a respecta normele în materie de sănătate și 
de securitate. S-a demonstrat că mai mult de o treime dintre microîntreprinderi nu 
evaluează riscurile la locul de muncă. Prin urmare, a fost prezentat și un document de 
orientare pentru angajatori, care conține sfaturi practice menite să faciliteze evaluarea 
riscurilor și să o facă mai eficientă. Acest document include recomandări cu privire la 
modul de abordare a riscurilor tot mai mari în materie de securitate și de sănătate în 
muncă, cum sunt riscurile psihosociale, riscurile ergonomice sau cele legate de 
îmbătrânire. De asemenea, se dorește sporirea disponibilității instrumentelor gratuite 
online cu ajutorul cărora întreprinderile mici și microîntreprinderile pot efectua 
evaluări ale riscurilor. 

• Comisia va colabora cu statele membre și cu partenerii sociali pentru 
a elimina sau a actualiza normele învechite în următorii doi ani, cu scopul de a 
simplifica și de a reduce sarcina administrativă, continuând totodată să garanteze 
protecția lucrătorilor. Această modernizare ar trebui, de asemenea, să contribuie la 
îmbunătățirea aplicării legislației pe teren. 
 

Comerț 
UE și SUA publică o evaluare a situației actuale a TTIP 

Comisarul pentru comerț, Cecilia Malmström, și reprezentantul pentru comerț al 
Statelor Unite, Michael Froman, au prezentat o evaluare comună12 a progreselor 
înregistrate în negocierile pentru Parteneriatul transatlantic pentru comerț și investiții 
(TTIP) de la începerea acestora în iulie 2013. 

Raportul comun UE-SUA descrie pe scurt progresele înregistrate în toate 
domeniile negocierilor, și anume în ceea ce privește îmbunătățirea accesului la 
piețe pentru întreprinderile din UE și din SUA, simplificarea reglementărilor 
tehnice fără o reducere a standardelor, precum și normele comerciale la nivel mondial, 
incluzând și dezvoltarea durabilă, forța de muncă și mediul, cu un capitol special 
privind întreprinderile mai mici. Pe lângă descrierea poziției comune la care s-a ajuns, 
raportul identifică, totodată, domeniile în care mai este încă nevoie de multă muncă 
pentru soluționarea divergențelor, inclusiv pentru îmbunătățirea accesului la piețele de 
achiziții publice, pentru oferirea unei protecții puternice a investițiilor care să mențină 

                                                           

11  COM(2017) 12 
12 Textul complet al declarației comune  

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/COM_2017_12_RO_ACTE_f.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/155242.htm
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dreptul la reglementare, precum și pentru concilierea abordărilor în ceea ce privește 
mărcile și indicațiile geografice. 

 

Stabilitatea financiară, serviciile financiare și uniunea piețelor de capital 
Comisia propune acordarea unei asistențe macrofinanciare pentru 

Republica Moldova în valoare de 100 de milioane euro 

Comisia Europeană a dat curs unei cereri din partea Republicii Moldova13, 
propunând un program de asistență macrofinanciară (AMF)14 în valoare de până la 100 
de milioane euro.  

Până la 40 de milioane euro din AMF ar urma să fie furnizate sub formă de 
granturi și până la 60 de milioane euro – sub formă de împrumuturi pe termen mediu 
acordate în condiții favorabile de finanțare. 

Republica Moldova se confruntă cu numeroase provocări, trebuind în special să 
combată corupția și proasta guvernare. Aceste fenomene au condus la deteriorarea 
situației finanțelor publice și a balanței de plăți, încetinind creșterea economică. De 
asemenea, Republica Moldova trebuie să întreprindă investigații temeinice privind 
frauda bancară masivă care a lovit economia țării în 2014. Dificultățile economice au 
fost agravate de faptul că unii dintre partenerii comerciali regionali cruciali ai 
Republicii Moldova au avut o activitate economică scăzută. Acest efect a fost parțial 
compensat de creșterea volumului schimburilor comerciale cu UE, care poate fi corelată 
cu Acordul de asociere ce a intrat în vigoare la 1 iulie 2016 și a creat o zonă de liber 
schimb aprofundată și cuprinzătoare. 

Pentru a intra în vigoare și a permite efectuarea plăților, AMF propusă de UE 
trebuie să fie adoptată de către Parlamentul European și Consiliu; aceasta ar urma să 
însoțească noul program FMI pentru această țară, aprobat la 7 noiembrie 2016. În 
special, AMF ar urma să ajute Republica Moldova să își acopere o parte din nevoile de 
finanțare externă în următorii doi ani. Această operațiune ar contribui, prin urmare, la 
reducerea vulnerabilităților economiei legate de balanța de plăți pe termen scurt și de 
situația bugetară. 

Plățile efectuate în cadrul programului AMF propus ar urma să depindă strict de 
realizarea unor progrese importante în cadrul programului FMI și de punerea în 
aplicare a condițiilor de politică specifice care urmează să fie convenite între Republica 
Moldova și UE în cadrul unui memorandum de înțelegere. Aceste condiții de politică ar 
urma să abordeze unele dintre deficiențele fundamentale ale economiei Republicii 
Moldova și ale sistemului de guvernanță economică, în special în sectorul bancar. Acest 
demers ar urma să se înfăptuiască în strânsă coordonare cu programele de ajustare și 
de reformă convenite de Republica Moldova cu FMI și cu Banca Mondială, fiind 

                                                           

13 COM(2017) 14 final 
14 Asistența macrofinanciară este un instrument excepțional al UE de răspuns în caz de criză de care 
dispun țările partenere din vecinătatea UE. El este complementar asistenței oferite de FMI. 
Împrumuturile AMF sunt finanțate prin împrumuturi realizate de UE pe piețele de capital. Fondurile 
sunt apoi date cu împrumut, în condiții financiare similare, țărilor beneficiare. Granturile AMF provin de 
la bugetul UE. Asistența AMF este menită să completeze un nou program, care a fost aprobat de Consiliul 
de administrație al FMI la 7 noiembrie 2016 și asupra căruia Republica Moldova și Fondul Monetar 
Internațional (FMI) au ajuns la un acord. O asistență macrofinanciară anterioară acordată Republicii 
Moldova, în valoare de 90 de milioane euro, integral sub formă de granturi, a fost pusă în aplicare cu 
succes în perioada 2010-2012. Noua asistență ar urma să fie plătită în trei tranșe în 2017 și 2018. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1485340620766&uri=CELEX:52017PC0014
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corelate îndeaproape și cu reformele convenite în contextul operațiunilor de sprijin 
bugetar ale UE și al acordului de liber schimb aprofundat și cuprinzător. 

 

Justiție 
Raportul din 2017 privind cetățenia UE: Comisia promovează 

drepturile, valorile și democrația 

Comisia Europeană a prezentat cel de al treilea raport al său privind cetățenia 
UE, care face bilanțul progreselor înregistrate începând din 2014 și prezintă acțiuni 
menite să asigure faptul că cetățenii se pot bucura pe deplin de drepturile lor atunci 
când lucrează, călătoresc, studiază sau participă la alegeri. 

Raportul se bazează pe contribuțiile furnizate de cetățeni în cadrul unor sondaje 
și al unei consultări publice, și se axează pe patru domenii: 1) promovarea drepturilor 
pe care le conferă cetățenia UE și a valorilor comune ale UE; 2) sporirea participării 
cetățenilor la viața democratică a UE; 3) simplificarea vieții de zi cu zi a cetățenilor UE; 
4) întărirea securității și promovarea egalității. 

În vederea atingerii acestor obiective, Comisia va întreprinde o serie de acțiuni, 
printre care se numără și următoarele: 

• Organizarea unei campanii de informare cu privire la drepturile pe care le 
conferă cetățenia UE, pentru a-i ajuta pe cetățeni să înțeleagă mai bine drepturile pe 
care le au. 

• Consolidarea implicării voluntare: Comisia dorește să ofere mai multe 
oportunități tinerilor din Europa, astfel încât aceștia să aibă o contribuție semnificativă 
în cadrul societății și să dea dovadă de solidaritate. Corpul european de solidaritate, 
lansat la 7 decembrie 2016, oferă tinerilor oportunitatea de a dobândi o experiență 
valoroasă și de a-și manifesta, totodată, solidaritatea față de persoanele aflate într-o 
situație dificilă. 

• Prezentarea unei propuneri referitoare la instituirea unui „portal digital 
unic”, care să le permită cetățenilor să aibă cu ușurință acces online la servicii de 
informare, de asistență și de soluționare a problemelor cu privire la o gamă largă de 
aspecte administrative. 

• Intensificarea dialogurilor cu cetățenii și a dezbaterilor publice, pentru a 
face schimb de opinii cu cetățenii UE și pentru a asigura faptul că aceștia înțeleg mai 
bine impactul Uniunii asupra vieții lor de zi cu zi. De la începutul mandatului Comisiei 
Juncker s-au organizat deja 125 de dialoguri cu cetățenii. 

• Promovarea celor mai bune practici pentru a-i ajuta pe cetățeni să voteze 
și să candideze la alegerile europene, în special în perioada premergătoare alegerilor 
din 2019. 

 

 

http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=51132
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=51132
https://europa.eu/youth/solidarity_en
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Comisia a prezentat cel mai recent raport pe care l-a elaborat în 
cadrul Mecanismului de cooperare și de verificare (MCV) privind 
România15. 

Comisia a făcut un bilanţ al măsurilor întreprinse de România în ceea ce priveşte 
reforma sistemului judiciar şi lupta împotriva corupţiei, al realizărilor, al provocărilor 
nedepăşite încă şi al acţiunilor care sunt în continuare necesare pentru încheierea 
monitorizării în cadrul MCV. 

Prim-vicepreşedintele Timmermans a declarat: „…În cei 10 ani care au trecut de 
când România este membră a UE si a întreprins reformele din cadrul MCV, aceasta a 
făcut progrese majore. Tendinţa pozitivă constatată în ultimii trei ani, de a lupta 
împotriva corupţiei si de a apăra independenţa sistemului judiciar, a continuat si în 
ultimul an. Dinamica creată până în prezent permite reorientarea eforturilor către 
principalele măsuri care mai trebuie luate pentru îndeplinirea obiectivelor MCV si, în 
consecinţă, pentru încheierea acestui proces important în timpul mandatului actualei 
Comisii, în conformitate cu obiectivul stabilit de preşedintele Juncker. Viteza acestui 
proces depinde de rapiditatea cu care autorităţile române pot întreprinde, într-un 
mod ireversibil, măsurile rămase, astfel încât să nu pună sub semnul întrebării 
progresele înregistrate până în prezent. Sper că în 2017 vom vedea celeritatea, 
determinarea si garanţiile interne necesare pentru a duce la bun sfârșit reformele 
necesare, si pentru a asigura ireversibilitatea rezultatelor. " 

Rapoartele privind MCV elaborate de Comisie în perioada 2014-201616 au 
evidenţiat o tendinţă pozitivă şi un bilanţ care indicau progrese importante şi sporirea 
caracterului ireversibil al reformei. Această tendinţă este confirmată și în raportul din 
2017, înregistrându-se în continuare un bilanţ solid al instituţiilor judiciare şi un 
impuls puternic imprimat de guvernele succesive pentru a consolida măsurile de 
prevenire a corupţiei. O analiză retrospectivă a celor 10 ani de la instituirea MCV arată 
că, în pofida unor perioade în care reformele şi-au încetinit ritmul şi au fost puse sub 
semnul întrebării, România a înregistrat progrese majore în direcţia îndeplinirii 
obiectivelor de referinţă ale MCV. De asemenea, Comisia consideră că nu ar trebui să se 
stabilească o legătură între MCV şi alte domenii ale dreptului UE. 

Cu toate acestea, o serie de aspecte esenţiale identificate în rapoartele anterioare 
nu au fost încă soluţionate, astfel încât Comisia nu poate concluziona în prezentul 
raport că obiectivele de referinţă sunt îndeplinite în mod satisfăcător. Prin urmare, 
raportul identifică o serie de recomandări esenţiale menite să conducă la încheierea 
procesului MCV. Majoritatea acestor recomandări se axează pe responsabilitatea şi 
răspunderea autorităţilor române şi pe garanţiile interne necesare pentru a asigura 
caracterul ireversibil al rezultatelor. 

Încheierea monitorizării în cadrul MCV în timpul mandatului actualei Comisii, 
în conformitate cu obiectivul stabilit de preşedintele Juncker, depinde de celeritatea cu 
care România poate îndeplini, într-un mod ireversibil, recomandările Comisiei şi de 
evitarea măsurilor negative care pun sub semnul întrebării progresele realizate până în 
prezent. Comisia va colabora îndeaproape cu autorităţile române, va acorda sprijin în 
cazul în care este necesar şi va evalua progresele realizate, către sfârşitul anului 2017. 

 

                                                           

15  COM(2017) 44 final,  SWD(2017) 25 final, Raportul Eurobarometru privind MCV 
16 Următorul raport oficial va fi prezentat, probabil, la sfârşitul anului 2017. 
 

https://ec.europa.eu/info/files/progress-report-romania-2017-com-2017-44_en
https://ec.europa.eu/info/files/technical-report-romania-2017-swd-2017-25_en
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/FLASH/surveyKy/2128
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ELEMENT DE INTERES GENERAL 
 

ORAŞUL AARHUS - DANEMARCA (STÂNGA)  

ŞI ORAŞUL PAFOS - CIPRU (DREAPTA)  

SUNT CAPITALELE17  EUROPENE ALE CULTURII ÎN 2017 

Aarhus - o aşezare vikingă de secol al VIII-lea, cel mai vechi oraş din Danemarca, 
este cotat ca fiind al doilea ca mărime, cu o populaţie de 331.558 de locuitori, dintre 
care 13% sunt studenţi. Printre marile atracţii din Arhus se numără ARoS, Muzeul de 
Artă din Aarhus, oraşul vechi, care este un muzeu în aer liber şi Muzeul Moesgaard, 
care are o colecţie arheologică importantă. Oraşul este, de asemenea, cunoscut pentru 
istoria sa muzicală. 

Tema din 2017 pentru oraşul Aarhus este REGÂNDEŞTE. Aarhus 2017 
foloseşte arta şi cultura pentru a-şi reconsidera provocările de mâine. Scopul este de a 
crea o dezvoltare durabilă - creştere economică, culturală şi socială - şi de a inspira 
cetăţenii să trăiască, să muncească şi să facă parte din regiunea europeană. 

Deputatul european Margrete Auken (Verzi/ALE, Danemarca) a povestit  despre 
atracţiile din acest oraş: „Am fost botezată în Catedrala din Aarhus, în februarie 1945. 
Apoi, petrecerea a avut loc la spitalul Marselisborg, pentru că părinţii mei, care erau 
medici, au trăit acolo. Bineînţeles că era imposibil să găseşti un vin bun, dar zvonurile 
spun că, totuşi, a fost o petrecere bună. Şi chiar dacă familia mea s-a mutat în 
Copenhaga când aveam doar un an şi jumătate, eu încă mă simt profund legată de 
acest oraş şi de Catedrala Arhus. Al Doilea Război Mondial şi mişcarea de rezistenţă 
au jucat un rol important în poveştile care mi s-au spus în copilărie, aşadar şi în viaţa 
mea”.  

                                                           

17 Ideea unei capitale europene a culturii a apărut, în 1985, într-o discuţie dintre miniştrii culturii din 
Franţa şi Grecia. De atunci, 54 de oraşe au primit acest titlu. Acţiunea „Capitala europeană a culturii” este 
o iniţiativă a Uniunii Europene care urmăreşte să pună în evidenţă bogăţia şi diversitatea Europei, 
precum şi aspectele culturale comune ale ţărilor sale. 
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Pafos - oraş din Cipru, fostă capitală a ţării în perioadele elenistică şi romană, 
numără astăzi 88.266 de locuitori şi are o moştenire istorică bogată, cu multe situri de 
patrimoniu cultural. 

Tema pentru Pafos, capitală a culturii în 2017, este „Deschideţi Fabrica 
de Aer”. Conceptul are la bază o tradiţie de mii de ani, când cultura a fost promovată 
în aer liber şi a fost recunoscut faptul că există o necesitate pentru deschiderea 
orizonturilor şi a modului de gândire. Proximitatea geografică a oraşului de Orientul 
Mijlociu, precum şi de continentul european, ajută Pafos să acţioneze ca o legătură 
pentru schimbul cultural. 

Takis Hadjigeorgiou, deputat european de la Grupul Confederal al Stângii Unite 
Europene/Stânga Verde Nordică, din Cipru, a declarat despre strălucirea oraşului: 
„Pafos este mai mult decât un oraş. Istoria sa se întinde pe o durată de 4000 de ani. 
Pafos a fost capitala Ciprului în timpurile elenistice şi romane. Istoria sa lungă, 
combinată cu o deschidere multiculturală a acestei destinaţii turistice, dau oraşului o 
strălucire aparte. Castelul Pafos, teatrele, mormintele regilor şi faimoasele mozaicuri 
dau farmec oraşului care este capitală a culturii în acest an. Este o onoare pentru 
Cipru că UNESCO a inclus siturile arheologice New Pafos şi Palepafos în lista 
monumentelor din patrimoniul mondial”. 
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