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PARLAMENTUL EUROPEAN 
 

Dintre rezoluţiile adoptate în sesiunea 13 – 16 martie 2017 

 

Cetăţenii UE au dreptul de a circula şi de a munci pe piaţa internă
  

Libera circulaţie reprezintă un drept fundamental al cetăţenilor UE şi în acelaşi 
timp este esenţială pentru coeziunea economică şi socială, urmărind să asigure 
ocuparea integrală a forţei de muncă şi progresul social. Această libertate a fost însă 
încălcată de câteva state membre, după cum au semnalat mai mulţi petiţionari, care     
s-au adresat Comisiei pentru petiţii (PETI), din cadrul Parlamentului European, 
deoarece s-au constatat diverse obstacole în exercitarea libertăţii de a circula. Statele 
membre şi instituţiile UE au responsabilitatea comună de a face ca principiile liberei 
circulaţii să funcţioneze pentru toţi cetăţenii şi să permită creştere, dezvoltare 
economică şi socială, ocuparea forţei de muncă, asigurându-se o mai bună transpunere 
şi aplicare a cadrului juridic relevant al UE.  

Odată cu apariţia crizei economice şi cu punerea în aplicare a măsurilor de 
combatere ale acesteia au crescut inegalităţile socio-economice şi numărul migraţiilor 
economice în interiorul UE, lucru care trebuie luat în considerare în mod 
corespunzător.  

În acest context, Parlamentul European a adoptat rezoluţia referitoare la 
obstacolele pentru exercitarea libertăţii cetăţenilor UE de a circula şi a munci pe piaţa 
internă1. 

În textul rezoluţiei se precizează că trebuie instituite măsuri specifice de 
coordonare atât de către statele membre de origine şi cele gazdă, cât şi de instituţiile UE 
                                                           

1 Rezoluţia Parlamentului European din 15 martie 2017 referitoare la obstacolele pentru 
exercitarea libertăţii cetăţenilor UE de a circula şi a munci pe piaţa internă - 2016/3042(RSP) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0083+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0083+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0083+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
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implicate. În unele cazuri, securitatea socială a lucrătorilor mobili din UE şi a familiilor 
lor este marcată de inegalităţi şi de situaţii neprevăzute, iar drepturile de securitate 
socială ar trebui exercitate fără discriminarea lucrătorilor permanenţi, sezonieri sau 
transfrontalieri, de acestea trebuind să beneficieze şi cei care desfăşoară activităţi în 
scopul prestării de servicii. 

De aceea, Parlamentul European solicită statelor membre, în conformitate cu 
principiul subsidiarităţii, să elimine toate practicile discriminatorii şi barierele inutile 
din cadrul normelor naţionale referitoare la cetăţenii UE şi la membrii familiilor lor, 
inclusiv la membrii de familie care nu sunt resortisanţi ai UE, astfel încât aceştia să 
beneficieze de drepturile de intrare şi de şedere, precum şi de drepturi sociale, făcând 
administraţia mai eficientă, facilitând mobilitatea forţei de muncă în UE.  

Totodată, PE îşi exprimă profunda îngrijorare cu privire la practicile unor state 
membre de a expulza cetăţeni europeni care au fost angajaţi pe teritoriul lor la puţin 
timp după expirarea contractului lor de muncă. Pentru astfel de situaţii solicită 
Comisiei Europene să aducă clarificări, să actualizeze şi să-şi extindă orientările pentru 
o mai bună transpunere şi aplicare a Directivei 2004/38/CE2 şi recomandă utilizarea 
planurilor de transpunere şi implementare (PTI). 

Se atrage atenţia asupra respectării egalităţii remunerării pentru muncă egală, a 
drepturilor sociale, precum şi folosirea unui schimb electronic de informaţii în materie 
de securitate socială (EESSI).  Urmărind astfel ca organismele de securitate din 
întreaga UE să poată face schimb de informaţii rapid şi în siguranţă. De asemenea, se 
solicită să se evalueze posibilitatea de a se facilita acordurile colective transnaţionale şi 
să se creeze platforme europene care să promoveze bunele practici.  

Comisia Europeană3 şi statele membre trebuie să îşi îmbunătăţească activităţile 
de orientare şi de consiliere pentru a consolida libertatea cetăţenilor de a circula, lucra 
şi studia în alte state membre, precum şi pentru a ridica gradul de conştientizare al 
opiniei publice. 

Deopotrivă, Parlamentul European invită statele membre: 

 să implementeze de urgenţă cardul european pentru persoanele cu 
dizabilităţi;  

 o aibă mai bună coordonare în cadrul fiscal al UE; 

 să dea dovadă de un mai mare grad de cooperare consulară şi judiciară în 
cauzele privind custodia copiilor. 

 

 

E-democraţia în Uniunea Europeană: potenţial şi provocări 

Puterea de transformare a sistemului democratic la nivelul  Uniunii Europene nu 
se limitează la procesele electorale, ci trebuie să se extindă la toate aspectele participării 
cetăţenilor în cadrul proceselor politice şi, în special, la cele trei forme de interacţiune 

                                                           

2 DIRECTIVA 2004/38/CE A Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 
privind dreptul la  libera circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre pentru cetăţenii Uniunii şi 
membrii familiilor acestora 

3 Comisia Europeană trebuie să îmbunătăţească eficienţa instrumentelor create pentru a oferi 
informaţii privind locurile de muncă şi posibilităţile de învăţare la nivelul UE, cum ar fi EURES şi 
PLOTEUS, precum şi să informeze mai bine publicul cu privire la acestea. 
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între guverne şi cetăţeni: informarea digitală, consultarea digitală şi luarea deciziilor 
la nivel digital4.   

O serie de sugestii şi recomandări au fost elaborate de instituţiile naţionale ale 
statelor membre şi ale Uniunii Europene, de către societatea civilă şi think thank-uri. 
Printre acestea se numără necesitatea diminuării decalajului digital şi asigurarea 
accesului generalizat la tehnologie pentru toţi cetăţenii (e-incluziune), precum şi 
promovarea unei utilizări mai sigure a internetului, în special în ceea ce priveşte 
securitatea informaţiilor şi a datelor, crearea unor registre publice digitale sigure şi 
verificarea semnăturilor digitale unice, pentru a evita interacţiunile frauduloase 
multiple.  

Statele membre suferă de un puternic deficit democratic, cauzat de o colaborare 
deficitară sau de lipsa de colaborare a parlamentelor şi a executivelor, fapt care atrage o 
mulţime de critici. În contextul european actual, se impune consolidarea mecanismelor 
de control democratic. Unul dintre elementele prin care se propune realizarea acestui 
deziderat este „democraţia electronică”. Aceasta urmăreşte promovarea, garantarea şi 
îmbunătăţirea transparenţei, a responsabilizării, a capacităţii de reacţie, a participării, a 
deliberării, a incluziunii, a accesibilităţii, a subsidiarităţii şi a coeziunii sociale, astfel 
cum se defineşte în Recomandarea CM/Rec(2009)1 a Consiliului Europei. 

În acest sens, şi având în vedere Planul de acţiune al UE privind guvernarea 
electronică 2016-2020 – Accelerarea transformării digitale a guvernării5 , Iniţiativa 
cetăţenească europeană din 28 octombrie 2015, precum şi lucrările referitoare la e-
democraţie din cadrul Conferinţei adunărilor legislative regionale europene (CALRE), 
cu sprijinul sistemului de cooperare al Naţiunilor Unite IT4all, Parlamentul European a 
adoptat rezoluţia6 referitoare la e-democraţia în Uniunea Europeană.  

Parlamentul European invită Comisia Europeană să extindă şi să dezvolte e-
participarea cuprinsă în Strategia privind piaţa unică digitală şi să încurajeze 
dezvoltarea şi finanţarea unor noi instrumente legate de e-cetăţenia Uniunii. De 
asemenea, îndeamnă statele membre să pună la dispoziţie pentru cetăţeni o 
infrastructură digitală de mare viteză, la preţuri accesibile, în special în regiunile 
periferice, în zonele rurale şi în cele mai puţin dezvoltate economic.  

În aceeaşi măsură, PE recomandă ca bibliotecile, şcolile publice şi clădirile în 
care sunt oferite servicii publice să fie dotate cu o infrastructură TIC modernă şi de 
mare viteză, care să fie accesibilă în mod egal tuturor cetăţenilor, în special categoriilor 
vulnerabile. Totodată, se subliniază necesitatea de a se aloca resurse financiare şi de 
formare adecvate acestor obiective. În acest sens, Comisia Europeană ar trebui să 
prevadă resurse pentru proiecte care vizează îmbunătăţirea infrastructurii digitale în 

                                                           

4 E-guvernarea se referă la aplicarea Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţionale (TIC) în 
sectorul public şi, în special, la furnizarea electronică de informaţii şi servicii pentru cetăţeni de către 
autorităţile publice (de exemplu plata unei amenzi de circulaţie); 

- E-guvernanţa se referă la aplicarea TIC pentru stabilirea unor canale de comunicare care să permită 
includerea diverselor părţi interesate care au ceva de spus în elaborarea politicilor publice (de exemplu o 
consultare electronică a cetăţenilor cu privire la oportunitatea modificării unei limitări a vitezei sau o 
consultare locală referitoare la buget); 

- E-democraţie se referă la utilizarea TIC pentru crearea unor canale de consultare şi de participare a 
cetăţenilor (de exemplu e-Parlament, iniţiativa electronică, votul electronic, petiţia electronică, 
consultarea electronică etc.). 

5 COM(2016)0179 
6 Rezoluţia Parlamentului European din 16 martie 2017 referitoare la e-democraţia în Uniunea 

Europeană: potenţial şi provocări - 2016/2008(INI) 

https://www.coe.int/t/dgap/democracy/Activities/GGIS/CAHDE/2009/RecCM2009_1_and_Accomp_Docs/Recommendation%20CM_Rec_2009_1E_FINAL_PDF.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52016DC0179
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52016DC0179
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0382+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0382+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.calrenet.eu/working-groups/interactive-democracy/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0095+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4919_ro.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0095+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0095+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2016/2008(INI)
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domeniul economiei sociale şi solidare. Nu în ultimul rând, se atrage atenţia asupra aşa 
numitei, „revoluţii digitale”, care determină extinderea proceselor de globalizare şi 
creşterea nemulţumirilor faţă de funcţionarea sistemelor democratice europene şi faţă 
de instituţiile UE.  

În rezoluţie se mai precizează că este nevoie de o monitorizare constantă a 
democraţiei digitale, iar instituţiile europene ar trebui să lanseze un proces participativ 
cu scopul de a elabora o Cartă europeană a drepturilor pe internet, luând ca referinţă, 
printre alte texte, Declaraţia drepturilor pe internet publicată de Camera Deputaţilor 
din Italia la 28 iulie 2015, pentru a promova şi garanta toate drepturile ce ţin de sfera 
digitală, printre care şi dreptul efectiv de acces la reţeaua internet şi neutralitatea 
acesteia. 

 

 

Controlul achiziţionării şi deţinerii de arme 

Achiziţionarea, deţinerea şi importul/exportul de arme de foc pentru uz civil fac 
obiectul unui cadru de reglementare cuprinzător al UE, stabilit în Directiva 91/477/CE, 
modificată prin Directiva 2008/51/CE. Obiectivul este acela de a stabili standarde 
minime pentru marcajul, stocarea, producerea, comercializarea, înregistrarea şi 
dezactivarea armelor de foc, precum şi definirea şi introducerea infracţiunilor. Deşi 
utilizarea armelor de foc achiziţionate legal de către infractori şi/sau terorişti este 
redusă, totuşi au fost înregistrate câteva cazuri. De pildă, arma de foc folosită la 
atacurile de la Charlie Hebdo din Paris,  cumpărată legal dintr-un stat membru, a fost 
transformată într-o armă acustică „cu gloanţe oarbe” care, nu necesita o autorizaţie  
conform legislaţiei din acea ţară. A fost transformată ulterior, într-o armă de foc cu 
muniţie activă. În declaraţia Consiliului miniştrilor afacerilor interne din 29 august 
2015 s-a reiterat nevoia  de revizuire a directivei privind armele de foc şi de adoptare a 
unei poziţii comune privind dezactivarea, îmbunătăţind trasabilitatea în cadrul 
legislaţiei existente, pentru a elimina lacunele şi deficienţele care pot apărea în 
implementarea  la nivel naţional. 

Astfel, Comisia Europeană a lansat propunerea de modificare a directivei privind 
armele de foc, fără însă a efectua o evaluare de impact. În aceste condiţii, dna Vicky 
Ford raportoare, (Grupul Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni, Regatul Unit) a 
realizat consultări ample şi transparente pentru a se asigura că raportul elaborat 
abordează problemele reale şi pentru a limita consecinţele inutile. 

În textul rezoluţiei adoptată de Parlamentul European în data de 14 martie a.c., 
s-au introdus o serie de prevederi necesare pentru a se spori trasabilitatea tuturor 
armelor de foc şi a componentelor esenţiale, pentru a se facilita libera circulaţie a 
acestora, în sensul că toate armele de foc sau componentele esenţiale ale acestora  vor fi 
însemnate cu un marcaj clar, permanent şi unic şi vor fi  înregistrate în sistemele 
informatice de înregistrare a datelor  din statele  membre,  îmbunătăţindu-se astfel şi 
funcţionarea schimbului de informaţii7. Textul recomandă că este necesară definirea  
armelor de foc dezactivate în aşa fel încât să reflecte principiile generale ale acestora 
prevăzute în Decizia 2014/164/UE. 

                                                           

7
Cu respectarea normelor privind protecşia datelor prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European şi al Consiliului. 

http://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/commissione_internet/testo_definitivo_inglese.pdf
http://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/commissione_internet/testo_definitivo_inglese.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0051&from=RO
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11594-2015-INIT/en/pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0164&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ro
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În ceea ce priveşte achiziţionarea şi vânzarea armelor de foc (componente 
esenţiale sau muniţie) la distanţă, care se încadrează la categoria A, B sau C8, statele 
membre trebuie să se asigură că au avut loc prin încheierea de contracte la distanţă, au 
fost verificate înainte de livrarea  atât identitatea cât şi autorizaţia cumpărătorului 
armei de foc, de către un armurier/intermediar, deţinător de licenţă sau autorizat; sau 
de către o autoritate publică/reprezentant al acesteia. Statele membre trebuie să decidă 
dacă evaluarea pentru a asigura îndeplinirea condiţiilor de autorizare a armelor de foc, 
va implica sau nu un test medical sau psihologic prealabil. Depozitarea armele de foc 
trebuie făcută cu respectarea unui nivel de securitate proporţional cu riscurile asociate 
accesului neautorizat la acestea. 

Rezoluţia a fost adoptată în conformitate cu procedura legislativă ordinară, în 
primă lectură, dar textul trebuie să fie aprobat şi de către Consiliul de miniştri al UE.  
Statele membre vor avea la dispoziţie 15 de luni de la data intrării în vigoare a directivei 
pentru a transpune noile norme în dreptul intern şi de 30 de luni pentru a pune în 
aplicare sisteme de păstrare a datelor pentru a înregistra toate informaţiile necesare în 
vederea urmăririi şi identificării armelor de foc. 

Raportoarea Vicky Ford, a declarat că schimbările pe care le-au decis în 
Parlamentul European vor elimina lacunele şi vor avea o contribuţie importantă la 
securitatea tuturor, respectând în acelaşi timp drepturile proprietarilor legali. 

 

Implicaţiile megadatelor asupra drepturilor fundamentale 

În data de 14 martie a.c., PE  a adoptat rezoluţia referitoare la implicaţiile 
megadatelor9 asupra drepturilor fundamentale (viaţa privată, protecţia datelor, 
nediscriminarea, securitatea şi impunerea respectării legii)(2016/2225(INI)).  

Iniţiativa este bine venită deoarece utilizarea megadatelor implică instruirea 
dispozitivelor de inteligenţă artificială (reţelele neuronale şi modelele statistice), care 
sunt adesea de o calitate îndoielnică şi nu sunt neutre. Progresul tehnologiilor de 
comunicare şi utilizarea echipamentelor electronice, gadgeturilor de monitorizare, 
platformelor de socializare online şi reţelelor web, au condus la apariţia unor seturi de 
date masive, care, prin tehnici de procesare şi analiză avansate oferă o imagine de o 
profunzime fără precedent asupra comportamentului uman, a vieţii private şi a 
societăţilor noastre (creşterea intimidării, a violenţei împotriva femeilor şi a 
vulnerabilităţii copiilor are loc, de asemenea, şi pe internet).  

Comisia Europeană şi statele membre ale UE trebuie să adopte toate măsurile 
legale pentru a combate aceste fenomene deoarece nu există încă nici o metodologie 
pentru realizarea unei evaluări10bazate pe dovezi ale impactului megadatelor. Acestea 
oferă informaţii esenţiale pentru corporaţii, declanşând modificări fără precedent ale 
echilibrului de putere dintre cetăţeni, guverne şi actori privaţi, astfel putându-se 
consolida monopolurile şi practicile abuzive,ce ar putea avea un efect negativ asupra 

                                                           

8 Categoria A – arme de foc interzise; categoria B – arme de foc supuse autorizării; categoria C – 
arme de foc care fac obiectul declarării. 

9
Se referă la colectarea, analizarea şi acumularea periodică a unor cantităşi mari de date, inclusiv 

cu caracter personal, de la o varietate de surse, care sunt prelucrate automatizat prin algoritmi 
informatici şi tehnici avansate de procesare, utilizând atât date stocate, cât şi date transmise, pentru a 
genera anumite corelaşii, tendinşe şi tipare (analiza megadatelor). 

10
Există dovezi care sugerează că analiza megadatelor poate avea un impact orizontal 

semnificativ, atât în sectorul public, cât şi în cel privat. 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2016/2225(INI)


 PARLAMENTUL EUROPEAN

 

9 

 

drepturilor consumatorilor. Astfel de tehnici, utilizate greşit, pot pune în pericol 
drepturile fundamentale la informaţie, precum şi libertatea şi pluralismul mass-mediei. 

Totodată, textul rezoluţiei menţionează că analiza megadatelor generează 
valoare adăugată în numeroase moduri, de exemplu în domeniul îngrijirii sănătăţii, al 
luptei împotriva schimbărilor climatice, al reducerii consumului de energie şi al 
siguranţei transporturilor, îmbunătăţind astfel eficienţa şi optimizarea activităţii 
întreprinderilor şi contribuind la optimizarea condiţiilor de muncă şi la detectarea şi 
combaterea fraudei. Megadatele pot conferi un avantaj competitiv proceselor 
decizionale ale întreprinderilor europene, în timp ce sectorul public poate beneficia de o 
eficienţă mai ridicată graţie unei mai bune înţelegeri a diferitelor niveluri de evoluţii 
socioeconomice. Acest sector este în creştere cu 40% pe an, de şapte ori mai repede 
decât piaţa IT. Se recomandă  o cooperare mai strânsă şi o mai mare coerenţă între 
diferitele organisme de reglementare şi autorităţile de supraveghere în domeniul 
concurenţei, al protecţiei consumatorilor şi al datelor la nivel naţional şi european, cu 
scopul de a se asigura o abordare coerentă şi o mai bună înţelegere a implicaţiilor 
megadatelor pentru apărarea drepturilor fundamentale. 
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PRESEDINŢIA MALTEZĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 
 

Reuniunea Consiliului de asociere UE-Algeria 

 

Consiliul de asociere UE-Algeria s-a reunit în data de 13 martie 2017 la Bruxelles 
pentru a adopta priorităţile parteneriatului până în 2020. Declaraţia comună semnată  
de către  Federica Mogherini, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe şi  
politica de securitate  şi Ramtane Lamamra, reprezentantul delegaţiei algeriene, a pus 
bazele unui nou cadru de angajament politic şi cooperare consolidată. Acesta a 
evidenţiat o serie de principii precum: statutul de drept, importanţa dezvoltării  
progresului democratic prin continuarea reformelor, dialogul politic dar şi respectarea 
drepturilor omului. În contextul dificultăţilor economice cu care s-a confruntat Algeria, 
UE şi-a reiterat sprijinul pentru creşterea competitivităţii economice, diversificarea  
mediului de afaceri şi susţinerea aderării  acestei ţări la OMC11. De asemenea a fost 
subliniată importanţa dezvoltării dimensiunii umane prin promovarea dialogului 
cultural şi inter-religios.  

În cadrul lucrărilor au mai fost semnate trei acorduri de finanţare din partea UE. 
Aceste acorduri de finanţare vizează un program de sprijinire a dezvoltării energiei din 
surse regenerabile şi a eficienţei energetice în Algeria (10 milioane EUR), un program 
de reformă a finanţelor publice (10 milioane EUR) şi un program de sprijinire a punerii 
în aplicare a acordului de asociere (20 de milioane EUR). 

“(…) Reuniunea Consiliului de asociere a avut un caracter concret şi pozitiv. 
Priorităţile în materie de parteneriat adoptate cu această ocazie reprezintă un salt 
calitativ în relaţia noastră bilaterală cu Algeria. Am decis să consolidăm şi mai mult 
cooperarea noastră strategică şi dialogul nostru cu privire la problemele comune cu 
care ne confruntăm şi cu privire la răspunsurile la aceste probleme.” a relatat  
Federica Mogherini. În continuare, Ramtane Lamamra, reprezentantul delegaţiei 
algeriene, a declarat: „(…) Ne propunem să depunem toate eforturile pentru a 
valorifica la maximum oportunităţile oferite de acordul de asociere şi pentru a aborda 

                                                           

11 Organizaţia Mondială a Comerţului 

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/03/13-joint-communique-eu-algeria/
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în mod hotărât împreună provocările viitorului, un viitor ce va fi în mod clar mai bun 
pentru ambele părţi. Acest spirit de cooperare, de conjugare a eforturilor se va 
concretiza prin numeroase interacţiuni în următoarele săptămâni şi luni.”  
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COMISIA EUROPEANĂ 
 

 Politica în domeniul concurenţei 

Angajamentele Gazprom privind pieţele gazelor din Europa Centrală 
şi de Est 

Comisia Europeană a invitat toate părţile interesate să îşi exprime opiniile cu 
privire la angajamentele prezentate de către Gazprom12. Gazprom s-a angajat să îşi 
respecte angajamentele pentru o perioadă de opt ani. 

În luna aprilie 2015, Comisia a transmis o Comunicare privind obiecţiunile13 în 
care şi-a exprimat opinia preliminară potrivit căreia Gazprom a încălcat normele 
antitrust ale UE, aplicând o strategie globală de compartimentare a pieţelor gazelor din 
Europa Centrală şi de Est. Comunicarea Comisiei privind obiecţiunile a prezentat trei 
preocupări majore legate de concurenţă. Preocupările şi opiniile Gazprom sunt 
următoarele: 

1)         Permiterea fluxului liber de gaze naturale în Europa Centrală şi de Est 

Comisia este preocupată de faptul că Gazprom a impus restricţii teritoriale în 
cadrul acordurilor sale de aprovizionare încheiate cu angrosişti şi cu câţiva clienţi 
industriali din opt state membre (Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Letonia, 
Lituania, Polonia, Ungaria şi Slovacia). Aceste restricţii împiedică schimburile 
comerciale libere de gaze naturale în Europa Centrală şi de Est. Gazprom s-a angajat să 
elimine toate barierele contractuale din calea fluxului liber de gaze naturale de pe 
pieţele gazelor din Europa Centrală şi de Est. În plus, s-a angajat să ia măsuri active 
pentru a permite o mai bună integrare a pieţelor respective. 

 

 

                                                           

12 Gazprom este furnizorul de gaze dominant în mai multe ţări din Europa Centrală şi de Est. 
13 Politici şi orientări europene, Sinteza activităţilor UE 20 ‐ 26 aprilie 2015, pagina 7 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/g2/market_test.pdf
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/g2/gazprom_commitments.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/afeur/2015/szs_1709.pdf
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2)          Asigurarea competitivităţii preţurilor la gaze în Europa Centrală şi de Est 

Comisia a fost îngrijorată de faptul că restricţiile teritoriale i-au oferit Gazprom 
posibilitatea de a compartimenta piaţa, ceea ce este posibil să îi fi permis acestei 
întreprinderi să aplice o politică de stabilire a unor preţuri excesive în cinci state 
membre (Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania şi Polonia). Gazprom s-a angajat să 
introducă o serie de modificări importante în clauzele sale de revizuire a preţurilor 
contractuale pentru a asigura preţuri competitive ale gazelor pe aceste pieţe ale gazelor. 

3)          Eliminarea avantajelor obţinute ca urmare a prevalării întreprinderii 
Gazprom de poziţia sa dominantă pe piaţă 

Comisia este preocupată de faptul că Gazprom s-a prevalat de poziţia sa 
dominantă pe piaţa aprovizionării cu gaze pentru a obţine avantaje legate de accesul la 
infrastructurile de gaze naturale sau de controlul asupra acestor infrastructuri. În 
Comunicarea privind obiecţiunile, Comisia şi-a exprimat preocuparea cu privire la 
proiectul „South Stream” din Bulgaria şi la gazoductul „Yamal” din Polonia. În ceea ce 
priveşte proiectul „South Stream”, Gazprom s-a angajat să nu solicite despăgubiri de la 
partenerii săi bulgari ca urmare a închiderii acestui proiect. Nu contează dacă 
pretenţiile în chestiune erau sau nu valabile. În ceea ce priveşte gazoductul „Yamal”, 
investigaţia Comisiei a arătat că situaţia nu poate fi schimbată prin intermediul acestei 
proceduri antitrust din cauza impactului unui acord interguvernamental dintre Polonia 
şi Rusia. 

Comisia a invitat toate părţile interesate să îşi prezinte observaţiile cu privire la 
aceste angajamente în termen de şapte săptămâni de la data publicării lor în Jurnalul 
Oficial. După ce va examina toate observaţiile primite, Comisia va determina, prin 
emiterea unei opinii, dacă angajamentele reprezintă un răspuns satisfăcător la 
preocupările sale în materie de concurenţă. În acest caz, Comisia poate adopta o decizie 
prin care angajamentele să devină obligatorii din punct de vedere juridic pentru 
Gazprom (în temeiul articolului 9 din Regulamentul nr. 1/2003 al UE privind normele 
de concurenţă). În cazul în care o întreprindere încalcă asemenea angajamente, Comisia 
poate aplica o amendă de până la 10 % din cifra de afaceri mondială a întreprinderii 
respective, fără a fi obligată să dovedească existenţa unei încălcări a normelor antitrust 
ale UE.  
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Un nou instrument pentru denunţarea anonimă a neregulilor 

Comisia Europeană a lansat un nou instrument care permite cetăţenilor să îi 
semnaleze mai uşor existenţa unor carteluri secrete şi a unor alte încălcări ale normelor 
antitrust, păstrându-şi totodată anonimatul. Astfel, cetăţenii care au informaţii despre 
existenţa sau funcţionarea unui cartel ori a altor tipuri de încălcări ale normelor 
antitrust pot să contribuie, la rândul lor, la încetarea acestor practici. 

Noul instrument protejează anonimatul persoanelor care denunţă nereguli prin 
intermediul unui sistem de mesagerie criptat, special conceput, ce permite comunicarea 
în ambele sensuri. Serviciul este gestionat de un prestator extern de servicii 
specializate, care are rolul de intermediar. Acesta furnizează doar conţinutul mesajelor 
primite, fără a transmite metadate care ar putea fi utilizate pentru identificarea 
persoanei ce oferă informaţiile. 

Principalele caracteristici ale noului instrument sunt următoarele: 

 permite cetăţenilor să furnizeze informaţii, oferindu-le totodată 
posibilitatea de a solicita Comisiei să le răspundă la mesaje; 

 permite Comisiei să ceară clarificări şi detalii; 

 păstrează anonimatul cetăţenilor, ca urmare a utilizării unor comunicaţii 
criptate şi a recurgerii la un prestator extern de servicii; 

 urmăreşte să sporească precizia şi fiabilitatea informaţiilor primite, astfel 
încât Comisia să poată urmări pistele în cadrul unei investigaţii. 

Persoanele care sunt dispuse să îşi dezvăluie identitatea pot contacta direct 
serviciul Comisiei din domeniul concurenţei, având la dispoziţie un număr de telefon şi 
o adresă de e-mail speciale. 

 

Agricultură 

Reguli mai simple şi un sprijin mai substanţial pentru producătorii 
de fructe şi legume 

Organizaţiile europene ale producătorilor de fructe şi legume vor beneficia de 
reguli mai simple, de o sarcină administrativă redusă şi de un sprijin financiar mai 
substanţial în perioadele de criză, datorită noilor norme adoptate de Comisia 
Europeană. 

UE sprijină în mod activ sectorul fructelor şi legumelor prin intermediul 
sistemului său de gestionare a pieţei (care face parte din „organizarea comună a pieţelor 
agricole”), ce cuprinde patru obiective generale: un sector mai competitiv şi mai 
orientat către piaţă; mai puţine fluctuaţii legate de criză înregistrate în veniturile 
producătorilor; o creştere a consumului de fructe şi de legume în UE; o creştere a 
utilizării tehnicilor ecologice de cultivare şi de producţie. 

Organizaţiile de producători puternice au un rol esenţial pentru abordarea la 
nivel colectiv a situaţiilor neprevăzute şi dificile. Prin regulamentele sale privind 
organizarea pieţei comune, UE îi încurajează fermierii să înfiinţeze organizaţii de 
producători pentru a-şi consolida poziţia pe piaţă, pentru a avea poziţii de negociere 
mai puternice cu sectorul comerţului cu amănuntul.  

În urma unei analize care a durat doi ani, a fost prezentat un regulament 
delegat actualizat şi simplificat referitor la sectorul european al fructelor şi legumelor 
care va consolida rolul organizaţiilor de producători (OP), sporind atractivitatea 

http://ec.europa.eu/competition/cartels/whistleblower/index.html
http://ec.europa.eu/agriculture/fruit-and-vegetables_ro
http://ec.europa.eu/agriculture/fruit-and-vegetables_ro
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&Dos_ID=14070&ds_id=49881&version=2&page=1
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&Dos_ID=14070&ds_id=49881&version=2&page=1
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acestora pentru producătorii nemembri şi îmbunătăţind, în acelaşi timp, funcţionarea 
sistemului existent de gestionare a pieţei. 

Noile reguli vor aduce: 

 o creştere a sprijinului disponibil pentru retragerile de pe piaţă în sectorul 
fructelor şi legumelor — atunci când produsele trebuie să fie retrase de pe piaţă din 
cauza unor evoluţii neprevăzute ale pieţei; 

 o mai mare atractivitate a organizaţiilor de producători din sectorul 
fructelor şi legumelor pentru producătorii care nu sunt, în prezent, membri ai acestora, 
printr-o definire mai clară a acţiunilor OP care sunt eligibile pentru sprijin financiar din 
partea UE (de exemplu, investiţiile în tehnologie sau în îmbunătăţirea calităţii) şi prin 
stabilirea la 25 % a procentului maxim de produse care pot fi comercializate în afara 
organizaţiei; 

 o simplificare şi o clarificare a legislaţiei în ceea ce priveşte organizaţiile 
transnaţionale de producători şi asociaţiile acestora.  

Consiliul şi Parlamentul European au la dispoziţie două luni pentru a vota  
regulamentul delegat, care va intra apoi în vigoare. 

  

Protecţia consumatorilor 

Comisia Europeană şi autorităţile pentru protecţia consumatorilor 
din statele membre cer companiilor care gestionează platforme de 
comunicare socială să respecte normele UE în domeniul protecţiei 
consumatorilor. 

Autorităţile şi asociaţiile pentru protecţia consumatorilor din UE14 au primit un 
număr tot mai mare de plângeri din partea consumatorilor, care au fost ţinta unor 
fraude sau înşelătorii atunci când au utilizat site-uri de comunicare socială şi au fost 
supuşi unor condiţii de prestare a serviciilor care nu respectă legislaţia UE privind 
protecţia consumatorilor. Pe această bază, autorităţile UE pentru protecţia 
consumatorilor, sub conducerea autorităţii pentru protecţia consumatorilor din Franţa 
şi cu sprijinul Comisiei Europene, au adresat o scrisoare către Facebook, Twitter şi 
Google+ în luna noiembrie a anului trecut, solicitându-le să abordeze aceste două 
situaţii care constituie motive de îngrijorare. Autorităţile UE pentru protecţia 
consumatorilor şi Comisia Europeană au avut o întâlnire, joi, 16 martie 2017,  cu aceste 
companii pentru a le asculta şi a discuta soluţiile propuse. Companiile în cauză vor 
finaliza măsurile detaliate cu privire la modul în care se vor conforma cadrului de 
reglementare al UE în termen de o lună. Comisia şi autorităţile pentru protecţia 
consumatorilor vor examina propunerile finale. Dacă acestea nu sunt satisfăcătoare, 
autorităţile pentru protecţia consumatorilor ar putea, în ultimă fază, să recurgă la 
măsuri coercitive. 

Companiile au fost de acord să propună modificări care se concentrează pe două 
domenii: 

 clauzele şi condiţiile abuzive; 

                                                           

14 Regulamentul UE privind cooperarea în materie de protecţie a consumatorului (CPC) pune în legătură 
autorităţile naţionale pentru protecţia consumatorilor prin intermediul unei reţele paneuropene de 
asigurare a respectării legislaţiei.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R2006:en:NOT
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 abordarea aspectelor legate de fraudă şi înşelătorii care induc în eroare 
consumatorii atunci când utilizează reţelele de socializare. 

 

Garantarea siguranţei consumatorilor UE  

Comisia Europeană a prezentat raportul15 privind Sistemul de alertă rapidă 
pentru produse periculoase16. În anul 2016, sistemul a fost utilizat mai mult de 
autorităţile naţionale, care au eliminat din magazine un număr mare de produse 
periculoase. În acelaşi timp, tot mai multe dintre produsele periculoase care sunt 
notificate în cadrul sistemului de alertă rapidă sunt vândute prin intermediul 
platformelor online. Acesta este motivul pentru care Comisia şi-a intensificat 
cooperarea cu Amazon, eBay şi Alibaba, în scopul de a elimina mai activ produse 
potenţial nesigure sau neconforme de pe site-urile lor web care se adresează 
consumatorilor din UE. 

Multe dintre produsele periculoase notificate prin sistemul de alertă rapidă sunt 
vândute şi prin intermediul platformelor online sau al pieţelor online, în condiţiile în 
care consumatorii fac din ce în ce mai multe achiziţii online. În 2016 au fost 244 de 
notificări. Pentru a găsi soluţii la acest fenomen, mai multe state membre au înfiinţat 
deja echipe specializate care monitorizează platformele online şi depistează produsele 
periculoase vândute online. În plus, Amazon, eBay şi Alibaba au convenit să îşi 
intensifice eforturile pentru a elimina astfel de produse, odată ce au fost identificate de 
autorităţile de reglementare din UE. În acest scop, pieţele online au creat un punct de 
contact unic pentru autorităţi. 

În 2016, jucăriile au reprezentat categoria de produse cea mai notificată (26 %), 
urmată de sectorul autovehiculelor (18 %), articolele de îmbrăcăminte, produsele textile 
şi articolele de modă (13 %). În ceea ce priveşte riscurile, în anul 2016 riscul de 
vătămare a fost cel mai des notificat (25 %), urmat de riscul chimic (23 %). Majoritatea 
produselor periculoase notificate în sistem au provenit din afara UE. China a fost 
desemnată ca fiind ţara de origine în cazul a 1069 de produse reprezentând 53 % dintre 
produsele notificate. S-a înregistrat o scădere de 9 puncte procentuale a numărului de 
alerte privind produse din China, de la 62 % în 2015 la 53 % în 2016. Produsele 
periculoase de origine europeană au făcut obiectul a 468 de notificări (23 %). În anul 
2016, 102 notificări (5 %) au indicat Statele Unite drept ţară de origine şi 53 de 
notificări (2,6 %) Turcia. În cazul a 158 de produse notificate (8 %), originea este 
necunoscută.  

 

                                                           

15 Raportul din 2016 privind sistemul de alertă rapidă pentru produse periculoase 
16 Începând din 2003, sistemul de alertă rapidă garantează faptul că informaţiile referitoare la produsele 
nealimentare periculoase retrase de pe piaţă şi/sau rechemate oriunde în Europa circulă rapid între 
statele membre şi Comisia Europeană. În acest fel pot fi întreprinse peste tot în UE acţiuni subsecvente 
adecvate (interzicerea/oprirea vânzărilor, retragerea, rechemarea sau refuzarea importurilor de către 
autorităţile vamale). Un număr de 31 de ţări (UE, împreună cu Islanda, Liechtenstein şi Norvegia) 
participă în prezent la acest sistem. Sistemul de alertă rapidă funcţionează datorită cooperării strânse 
zilnice şi continue între statele membre. Sistemul de alertă rapidă are un site web public care oferă acces 
la actualizările săptămânale ale alertelor transmise de autorităţile naţionale care participă la sistem. În 
fiecare săptămână se înregistrează şi se publică pe platforma online aproximativ 50 de alerte. Oricine 
poate consulta notificările din sistem. În prezent, consumatorii şi întreprinderile pot, de asemenea, să îşi 
creeze abonări la alerte şi să le personalizeze, în funcţie de nevoile şi de preferinţele lor, şi pot partaja 
alertele prin intermediul platformelor de comunicare socială. 
 

http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=43437
http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/


 COMISIA EUROPEANĂ

 

17 

 

Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri 
externe şi politica de securitate 

           

În cadrul vizitei oficiale din Africa,în data de 17 martie 2017, Înaltul 
Reprezentant a avut o întrevedere cu noul preşedinte al Comisiei Uniunii Africane, 
Mousse Faki Mahamat. Dna Mogherini a apreciat domeniul larg de cooperare dintre 
Uniunea Africană şi UE, care variază de la pace şi securitate, la dezvoltarea economică, 
digitală, inovare,energie agricultură, infrastructură, crearea de locuri de muncă pentru 
tineri şi, accesul la educaţie, în special pentru fete. 

          Cei doi oficiali au discutat despre pregătirea Summit-ului UE-UA care se va 
desfăşura la Adidjan, în perioada 29-30 noiembrie  a.c., care are ca obiectiv principal 
dezvoltarea de proiecte concrete care să sprijine tineretul din Africa şi cel din Europa în 
provocare comună de a se integra în societate şi de a le oferi locuri de muncă decente. 
Totodată, au discutat despre situaţia crizei în desfăşurare din regiune, iar Înaltul 
Reprezentant a salutat invitaţia pe care UE a primit-o de a transforma Troica privind 
Libia care implica  Uniunea Africană, Naţiunile Unite şi Liga Arabă, într-un cvartet.  

        “(…) Uniunea Europeană şi Uniunea Africană trebuie să coopereze cât mai 
strâns ca parteneri pentru a face faţă provocărilor şi oportunităţile comune şi 
viitoare. (...) Într-o lume plină de 
incertitudini şi imprevizibilitate, 
Uniunea Africană şi Uniunea 
Europeană pot constitui o forţă 
pentru a face o viaţă mai bună  
cetăţenilor noştri, din Africa şi din 
Europa, investind în dezvoltare 
durabilă, pace şi securitate.. ” - a 
declarat Înaltul Reprezentant la 
finalul întrevederii cu noul 
preşedinte al Comisiei Uniunii 
Africane, Moussa Faki Mahamat. 

 

            În data de 17 martie 2017, Înaltul Reprezentant, Dna Federica Mogherini  
a avut o întrevedere cu dl Hailermariam Desalegen, prim-minstrul Etiopiei, cât şi cu 
membri ai opoziţiei, în cadrul vizitei oficiale de la Addis Ababa, Etiopia.  

Dna Mogherini a subliniat eforturile Uniunii Europene de a sprijini provocările 
umanitare din regiunea Cornul Africii (inclusiv seceta care afectează Etiopia) şi ţările 
învecinate şi s-a declarat încântată de domeniile extinse de cooperare dintre cele două 
părţi, de la investiţii economice, la activităţi comune de gestionare a migraţiei şi 
sprijinirea eforturilor Etiopiei în poziţia de stat gazdă pentru un număr considerabil de 
refugiaţi. 

           De asemenea, cei doi oficiali au discutat despre evoluţiile politice din 
regiune, iar dna Mogherini a apreciat şi încurajat angajamentul dlui Hailermariam 
Desalegen în stabilirea unei platforme politice şi al unui dialog cu opoziţia. 

Înaltul Reprezentant a anunţat că Uniunea Europeană va acorda un ajutor 
suplimentar de 165 de milioane de Euro pentru criza din Sudanul de Sud şi ţările 
învecinate, precum şi pentru problema secetei din Etiopia, Somalia şi Kenya. 
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În data de 18 martie 2017, Înaltul Reprezentant a participat la prima reuniune a 
Cvartetului privind Libia, în Cairo, Egipt pentru a discuta despre situaţia din Libia. Cu 
acest prilej dna Mogherini s-a arătat deschisă în a oferi asistenţă şi în a coordona, în 
continuare, eforturile pentru avansarea procesului politic al Libiei către o  tranziţia 
democratică. În prezent, Uniunea Europeană implementează un pachet de măsuri de 
sprijin pentru Libia, în valoare de 120 milioane de EURO, din care vor fi plătite proiecte 
din domeniul sănătăţii, guvernanţei, securităţii, dar şi din domeniile protecţiei civile, 
protecţia persoanelor, tineretului şi educaţiei. În plus, Uniunea Europeană a instruit 
deja număr de 90 de libieni din cadrul gărzii de coastă libiene, în cadrul unui program 
de consolidare a apelor teritoriale şi de dezmembrare a reţelelor de traficanţi.  

Următoarea reuniune va fi găzduită de Înaltul Reprezentant la Bruxelles, în 
următoarele săptămâni. 

 

Raportul privind evoluţia implementării programului de asociere cu 
Republica Moldova 

Republica Moldova a adoptat o serie de reforme, dar trebuie să facă mai mult 
pentru a-şi îndeplini angajamentele pe care şi le-a asumat prin acordul de asociere cu 
Uniunea Europeană. 

Beneficiind de un sprijin sporit din partea Uniunii Europene, Republica Moldova 
a adoptat o serie de reforme pentru a pune în aplicare programul de asociere. Sunt însă 
necesare eforturi suplimentare, în special pentru îmbunătăţirea statului de drept şi a 
mediului de afaceri. Acestea sunt concluziile unui raport comun pe care l-au prezentat 
Comisia Europeană şi Serviciul european de acţiune externă, în perspectiva Consiliului 
de asociere UE - Republica Moldova, care va avea loc la 31 martie 2017. 

Raportul comun analizează evoluţia implementării programului de asociere 
începând din noiembrie 2014. Documentul se axează pe principalele evoluţii şi reforme 
întreprinse conform priorităţilor stabilite împreună de Uniunea Europeană şi Republica 
Moldova. Moldova a adoptat o serie de reforme menite să restaureze independenţa 
sistemului judiciar şi să lupte împotriva corupţiei, să eficientizeze administraţia publică, 
să restabilească echilibrul macroeconomic şi să apropie legislaţia naţională în domeniul 
energiei electrice şi a gazelor naturale de legislaţia Uniunii Europene, să reuşească să 
atingă alte obiective importante ale Acordului de asociere UE - Republica Moldova, care 
au intrat integral în vigoare la data de 1 iulie 2016. Sunt încă necesare eforturi 
suplimentare pentru consolidarea democraţiei şi a statului de drept, trebuie acordată 
mai multă atenţie respectării drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, 
domeniu în care nu se înregistrează destule progrese, în parte din cauza unor deficienţe 
ale sistemului judiciar. Ingerinţa politică observată în sistemul judiciar şi în 
funcţionarea autorităţilor responsabile cu aplicarea legii este o piedică sistemică în 
calea dezvoltării sociale şi economice. 

În ceea ce priveşte dezvoltarea economiei, au fost adoptate reforme esenţiale 
pentru revenirea la stabilitate macrofinanciară, în urma unei fraude bancare masive. 
Sunt necesare investigaţii suplimentare pentru a-i aduce în faţa justiţiei pe cei care se 
fac vinovaţi de această fraudă. Mediul de afaceri şi de investiţii este în continuare 
afectat de corupţia la scară largă şi de lipsa unor politici consecvente. În plus, faptul că 
interesele economice se concentrează acum în mâinile unui număr mai mic de persoane 
generează riscul ca politicile publice să fie influenţate de aceste persoane. 

În ceea ce priveşte comerţul, raportul subliniază beneficiile pe care colaborarea 
între UE şi Republica Moldova le aduce ambelor părţi începând din 2014. UE şi-a 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/22988/libya-joint-communique_en
http://eeas.europa.eu/archives/docs/moldova/pdf/eu-moldova-association-agenda-26_06_en.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/22510/association-implementation-report-republic-moldova_en
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consolidat poziţia de principal partener comercial al Republicii Moldova – 63 % din 
exporturile ţării se realizează către UE, iar 50 % din importurile sale provin din UE. În 
2016, Republica Moldova a făcut eforturi semnificative pentru a se alinia la normele şi 
standardele UE. 

Raportul enumeră câteva realizări majore, printre care o serie de proiecte 
finalizate cu ajutorul Uniunii Europene în perioada 2015-2016. S-au construit 
infrastructuri noi de aprovizionare cu apă potabilă în mai multe localităţi, de care 
beneficiază acum peste 15 000 de persoane; au fost aduse îmbunătăţiri transportului 
public din Chişinău şi Bălţi; în 225 de clădiri publice (ex. şcoli, cămine culturale) au fost 
instalate sisteme de încălzire cu biomasă, mai bune şi mai economice decât cele vechi. 
În plus, raportul evidenţiază efectele pozitive ale implementării regimului de călătorii 
fără viză şi a acordului de readmisie între Uniunea Europeană şi Republica Moldova. De 
asemenea, detaliază contribuţia Republicii Moldova la operaţiunile civile şi militare ale 
UE care consolidează rolul Uniunii de furnizor mondial de securitate şi sporeşte 
rezilienţa ţărilor din întreaga lume. 

 

Strategia UE pentru Siria 

Comisia Europeană şi Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi 
politica de securitate au adoptat o comunicare comună17 prin care se propune o 
strategie a UE pentru Siria orientată către viitor. Comunicarea defineşte modul în care 
Uniunea Europeană poate juca un rol mai important pentru găsirea unei soluţii politice 
durabile în Siria în cadrul actual agreat de ONU. Se examinează, de asemenea, modul în 
care UE poate să acorde, în continuare, asistenţă celor peste 13 milioane de persoane 
din Siria, să contribuie la sporirea rezilienţei şi a stabilităţii în ţară, să sprijine 
reconstrucţia ulterioară ajungerii la un acord şi să contribuie la returnarea voluntară a 
refugiaţilor şi a persoanelor strămutate în interiorul ţării, într-un mod sigur şi demn, 
după demararea unei tranziţii politice credibile. 

Comunicarea comună intervine într-un moment crucial pentru Siria, marcat de 
al şaselea an al conflictului şi de reluarea, la Geneva, a tratativelor coordonate de ONU 
(acestea fiind sprijinite de un mecanism de încetare a focului instituit ca urmare a 
negocierilor de la Astana). Comunicarea reiterează sprijinul direct acordat de UE 
procesului coordonat de ONU, în special prin dialogul politic continuu cu actorii 
regionali desfăşurat în cadrul iniţiativei regionale a UE cu privire la viitorul Siriei şi prin 
activităţile în curs de desfăşurare vizând consolidarea opoziţiei politice din Siria şi a 
organizaţiilor societăţii civile. 

Comunicarea comună prezintă actualul context politic, umanitar şi de securitate 
din Siria şi stadiul asistenţei UE acordate ca răspuns la criza din Siria. De asemenea,  
conţine şi o evaluare a riscurilor şi a ameninţărilor pe care le prezintă continuarea 
războiului faţă de interesele fundamentale ale UE şi de stabilitatea regională şi globală. 
Totodată, este definit un set de obiective clare ale politicii UE în ceea ce priveşte Siria, 
printre care se numără: 

 încheierea războiului printr-un proces de tranziţie politică negociat de 
părţile implicate în conflict cu sprijinul trimisului special al ONU pentru Siria şi al 
principalilor actori internaţionali şi regionali; 

                                                           

17 JOIN(2017) 11 final Câteva elemente ale strategiei UE pentru Siria 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/18431/Mogherini%20pushes%20ahead%20with%20regional%20initiative%20on%20Syria
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/JOIN_2017_11_EN_ACTE_f.pdf
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 promovarea unei tranziţii concludente şi favorabile incluziunii în Siria, 
prin sprijinul pentru consolidarea opoziţiei politice, în concordanţă cu Rezoluţia 2254 a 
Consiliului de Securitate al ONU şi cu Comunicatul de la Geneva; 

 promovarea democraţiei, a drepturilor omului şi a libertăţii de exprimare, 
prin consolidarea organizaţiilor societăţii civile siriene; 

 promovarea unui proces de reconciliere naţională care să se bazeze pe 
eforturile de consolidare a păcii şi pe combaterea extremismului violent şi a tensiunilor 
interconfesionale, inclusiv printr-o abordare a justiţiei de tranziţie care să prevadă 
obligaţia de a da socoteală pentru crimele de război; 

 salvarea de vieţi omeneşti prin satisfacerea promptă, eficace, concretă şi 
bazată pe principii a nevoilor umanitare ale celor mai vulnerabili sirieni; 

 sprijinirea rezilienţei populaţiei siriene şi a instituţiilor şi societăţii 
siriene. 

Dna Federica Mogherini va prezenta comunicarea comună miniştrilor de externe 
în cadrul Consiliului afaceri externe din 3 aprilie a.c. De asemenea, va fi prezentată  
Parlamentului European.  

Comunicarea va reprezenta o contribuţie importantă la conferinţa cu tema 
„Sprijinirea viitorului Siriei şi al regiunii”, care se va desfăşura la Bruxelles pe 5 aprilie 
2017 şi care va fi prezidată în comun de UE, ONU, Germania, Kuweit, Norvegia, Qatar 
şi Regatul Unit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2017/04/05/
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2017/04/05/
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