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PARLAMENTUL EUROPEAN 
 

Comisia pentru piaţă internă şi protecţia consumatorilor 
(IMCO) 

 

Economia de colaborare în UE 

 

Economia colaborativă (sau economia de colaborare, numită uneori economia 
partajată) acoperă o mare varietate de sectoare şi se dezvoltă rapid în întreaga Europă. 
Dezvoltarea rapidă a economiei colaborative a atras atenţia statelor membre, pentru că 
acestea o văd fie ca pe o oportunitate sau o provocare, fie ca pe un amestec al celor 
două. Poziţiile pe care statele membre le adoptă cu privire la activităţile economiei 
colaborative pot varia considerabil, de la sprijinul explicit, până la interzicerea 
anumitor activităţi. Mai mult decât atât, aceste răspunsuri pot diferi în funcţie de 
sectorul în cauză şi pot varia de la regiune la regiune sau de la municipalitate la 
municipalitate. 
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Spre exemplu, la 
sfârşitul anului 2015 şi la 
începutul anului 20161, 
Comisia Europeană a realizat 
o cartografiere juridică a 
regulamentelor existente care 
acoperă cazarea/turismul, 
utilizarea în comun a 
autoturismelor şi sectoarele 
de servicii pentru 
întreprinderi în oraşe 
selectate din Belgia, 
Germania, Estonia, Spania, 
Finlanda, Franţa, Ungaria, 
Irlanda, Italia, Malta, Ţările 
de Jos, Polonia, România, 
Suedia şi Regatul Unit2. 
Această secţiune evidenţiază 
principalele rezultate ale 
cartografierii juridice şi 
subliniază principalele 
tendinţe privind: 

• distincţia dintre 
partenerii care prestează 
servicii în mod ocazional şi 
prestatorii de servicii 
profesionale; 

• cerinţele privind accesul pe piaţă; 

• protecţia utilizatorilor; 

• ocuparea forţei de muncă; 

• impozitarea. 

De asemenea, Comisia Europeană este preocupată să asigure, în acelaşi timp, o 
protecţie adecvată a consumatorilor şi o protecţie socială.3 

În documentul4 votat şi adoptat în data de 03 mai a.c., la Comisia IMCO, se 
subliniază importanţa existenţei unei agende europene pentru economia colaborativă şi 

                                                           

1 Din SWD(2016) 184 final - Document de lucru al Serviciilor Comisiei care însoţeşte documentul 
Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi 
Comitetul Regiunilor - O agendă europeană pentru economia de colaborare. Agenda europeană pentru 
economia de colaborare - sprijinirea analizei 

2 Bruxelles (Belgia), Berlin (Germania), Tallinn (Estonia), Barcelona (Spania), Helsinki 
(Finlanda), Paris (Franţa), Budapesta (Ungaria), Dublin (Irlanda), Milan, Roma (Italia), Valetta (Malta), 
Amsterdam (Ţările de Jos), Varşovia (Polonia), Bucureşti (România), Stockholm (Suedia) şi Londra 
(Regatul Unit). 

3 http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/collaborative-economy_ro 
4 2017/2003(INI) - COM(2016)0356 - Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, 

Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O agendă europeană pentru 
economia colaborativă 

http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201705/IMCO/IMCO(2017)0502_1/sitt-6337368
http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/collaborative-economy_ro


 PARLAMENTUL EUROPEAN

 

6 

 

a unei strategii europene care să 
asigure respectarea concurenţei 
şi a drepturilor de muncă.   

Uniunea Europeană ar 
trebui să urmărească să 
beneficieze de avantajele acestei  
economii, asigurând respectarea 
concurenţei loiale, dreptul la 
muncă şi obligaţiile fiscale. 
Provocarea pentru operatori şi 
practicile existente ale pieţei 
constituie de cele mai multe ori 
succesul platformelor 
colaborative şi dă cetăţenilor 
posibilitatea de a oferi servicii, 
precum şi de a promova noi 
oportunităţi de angajare, 
aranjamente flexibile de lucru şi 
noi surse de venit. 

Economia de colaborare 
se bazează pe tranzacţii care 
implică 3 părţi:  

 consumatorul care 
plăteşte serviciul;  

 furnizorul care 
primeşte venitul;   

 platforma care îi 
ajută să se găsească unul pe 
altul, care ia un comision pe 
plată. 

Cu toate acestea, nu toate platformele caută să genereze profit, unele se bazează 
pe contribuţiile voluntare ale utilizatorilor - este cazul Wikipedia, cea mai mare 
enciclopedie din lume, cu aproape 5,4 milioane de articole în limba engleză. 

Succesul acestor platforme prezintă noi provocări pentru drepturile lucrătorilor5. 
În  documentul adoptat, la Comisia IMCO, deputaţii europeni subliniază faptul că ar 
trebui să se garanteze condiţii de muncă corecte şi o protecţie adecvată pentru toţi 
lucrătorii economiei colaborative.  

De asemenea, ei au subliniat necesitatea de se rezolva diferenţele semnificative 
dintre statele membre, din cauza reglementărilor naţionale şi locale.  

Aceste noi modele de afaceri sunt furnizarea de servicii de găzduire (de exemplu, 
Airbnb) curselor cu maşina (cum ar fi Uber) sau prin intermediul serviciilor interne. 

Membrii Comisiei IMCO au făcut recomandări în special pentru:  

                                                           

5 De exemplu, şoferii sau personalul de livrare nu sunt direct angajaţi de platforme. Activitatea 
lor independentă permite platformelor să nu le garanteze anumite drepturi sociale, cum ar fi un salariu 
minim. 
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 termenii care vizează furnizori speciali vs profesionişti; 

 informaţiile care vizează drepturile consumatorilor; 

 crearea unor platforme de colaborare care ar trebui să instituie sisteme 
pentru a introduce plângeri şi soluţionarea litigiilor; 

 Comisia Europeană ar trebui să clarifice rapid responsabilitatea 
platformelor de colaborare; 

 condiţii de muncă echitabile şi o protecţie adecvată pentru toţi lucrătorii 
din economia de colaborare ar trebui să fie garantată;  

 obligaţii fiscale similare ar trebui aplicate companiilor care furnizează 
servicii similare, fie în economia tradiţională sau economia de colaborare.  

 

Comisia pentru afaceri externe (AFET)  

 
Euro-parlamentarii solicită reguli pentru companiile de securitate  
 

Comisia pentru afaceri externe (AFET) şi Subcomisia pentru securitate şi 
apărare (SEDE) au votat şi adoptat, în data de 3 mai a.c., proiectul de raport referitor la 
societăţile de securitate private  2016/2238(INI) (SSP), în baza raportului pregătit de 
către europarlamentarul Hilde Vautmans, la care se adaugă amendamentele admise 
(243).  

Conform raportorului Hilde Vautmans, mai mult de 70% din cetăţenii statelor 
UE consideră că securitatea şi apărarea ar trebui să reprezinte una dintre priorităţile 
Uniunii, solicitând Comisiei şi Consiliului să prezinte standarde UE pentru companiile 
de securitate privată pentru a spori transparenţa şi controlul democratic6. 

Prin acest proiect, membrii Comisiei AFET recomandă Comisiei Europene să 
elaboreze o Carte verde, în scopul implicării tuturor părţilor interesate din sectorul 
public şi sectorul privat al securităţii, într-o amplă consultare şi discuţie cu privire la 
procesele de identificare a oportunităţilor de colaborare directă într-un mod mai 
eficient, pentru stabilirea unui set de reguli de angajare şi de bune practici. De 
asemenea, recomandă crearea unor standarde UE în materie de calitate specifice 
acestui sector.  

Conform datelor disponibile, la nivelul anului 2013 în UE erau active 
aproximativ 40.000 de companii de securitate private cu un număr de aproximativ 1,5 
milioane de angajaţi. Aceste companii sunt implicate în furnizarea unei arii foarte 
diverse de servicii atât în interiorul, cât şi în afara Uniunii Europene, servicii de tipul: 

 suport logistic; 
 managementul penitenciarelor; 
 protecţia persoanelor şi a bunurilor, inclusiv a misiunilor şi delegaţiilor, 

precum şi a obiectivelor UE în state terţe; 
 furnizarea de tehnologii militare şi de suport în cazul operaţiunilor 

militare. 

                                                           

6 http://www.europarl.europa.eu/news/ro/news-room/20170502IPR73109/meps-call-for-eu-rules-on-
private-security-companies 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2238(INI)&l=en#tab-0
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-594.042+01+DOC+PDF+V0//RO&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-600.961+01+DOC+PDF+V0//RO&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/news-room/20170502IPR73109/meps-call-for-eu-rules-on-private-security-companies
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/news-room/20170502IPR73109/meps-call-for-eu-rules-on-private-security-companies
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Deputaţii europeni solicită companiilor active în domeniul securităţii private să 
respecte un standard minim de responsabilitate, verificare şi audit al personalului şi să 
aibă stabilite reguli cu privire la raportarea eventualelor abateri. De asemenea, 
companiile private nu ar trebui implicate în operaţiuni rezervate forţelor armate. 
Totodată, parlamentarii europeni consideră că o modalitate eficientă de a influenţa 
sectorul securităţii private în vederea adoptării standardelor dorite o reprezintă 
domeniul achiziţiilor publice, prin care să se condiţioneze atribuirea de contracte după 
modelul impus de ONU şi SUA. Din acest punct de vedere, se solicită adoptarea Codului 
Internaţional de Conduită al Furnizorilor de Servicii de Securitate Privată (ICoC)7, 
instituit de către Asociaţia Codului Internaţional de Conduită8 de către toate statele 
membre (doar Suedia şi Marea Britanie au aderat la acesta). Membrii Comisiei AFET au 
avut în vedere faptul că o dată cu extinderea implicării în soluţionarea unor conflicte 
armate sau situaţii de criză este nevoie de apelul la capabilităţi suplimentare faţă de cele 
ale forţelor armate sau ale celorlalte servicii publice. În anumite situaţii, statele 
membre, inclusiv UE, apelează la serviciile unor firme private care să asigure 
securitatea, fapt pentru care este nevoie de un set clar de reguli cărora aceste entităţi să 
se supună. Nevoia este cu atât mai evidentă cu cât, de-a lungul timpului, au existat o 
serie de acuzaţii cu privire la încălcări ale drepturilor omului, implicarea în acţiuni 
ilegale, inclusiv crime, asupra firmelor de securitate private contractate de către UE, 
fapt cu implicaţii negative asupra imaginii Uniunii şi a politicilor sale. Proiectul de 
raport urmează să fie dezbătut şi votat de către plenul PE în sesiunea din luna iunie, la 
Strasbourg.  

 

„Săptămâna Tunisiană:  un parteneriat mai puternic UE-
Tunisia” 

 
În perioada 2 - 4 mai a.c., s-a desfăşurat, la Bruxelles „Săptămâna Tunisiană”. 

Reprezentanţi ai Parlamentului European şi ai Adunării Reprezentaților Poporului 
(ARP) din Tunisia au participat la o serie de activităţi comune menite a îmbunătăţi 
cooperarea dintre cele două instituţii.  

Activităţile inaugurate de preşedintele Antonio Tajani şi preşedintele ARP, 
Mohamed Ennaceu, au vizat o serie de subiecte de interes comun, în special discuţiile 
actuale privind Acordul de Liber Schimb UE - Tunisia, creşterea nivelului de participare 
a femeilor la viaţa publică şi lupta împotriva spălării banilor.  

De asemenea, în discursul de deschidere, preşedintele Tajani şi-a asigurat colegii 
tunisieni de suportul euro-parlamentarilor pentru accelerarea adoptării formulelor de 
sprijin pentru Tunisia şi a subliniat necesitatea asigurării unei creşteri economice 
sustenabile pe baza instrumentelor de sprijin din partea UE.  

La rândul său, președintele ARP, Mohammed Ennaceur, a ținut să sublinieze9 
importanţa crucială a ajutorului din partea UE pentru dezvoltarea unui parteneriat 
strategic care să ţină cont de provocările cărora ţara africană trebuie să le facă faţă. 

 

                                                           

7 https://icoca.ch/sites/all/themes/icoca/assets/icoc_english3.pdf 
8 https://icoca.ch/ 
9 Alocuţiunea dlui Mohamed Ennaceur, preşedintele Adunării Reprezentaților Poporului (ARP) 

din Tunisia -Bruxelles 02 Mai 2017. 

http://www.europarl.europa.eu/news/ro/news-room/20170504IPR73465/tunisian-week-a-stronger-eu-tunisia-partnership
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/news-room/agenda/2017-W18-By-Day
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20170504RES73458/20170504RES73458.pdf
https://icoca.ch/sites/all/themes/icoca/assets/icoc_english3.pdf
https://icoca.ch/
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20170504RES73456/20170504RES73456.pdf
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20170504RES73456/20170504RES73456.pdf
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În cadrul activităţilor de cooperare parlamentară şi al schimbului de bune 
practici, reprezentanţii celor două instituţii au participat la o serie de ateliere de lucru 
axate, în special, pe următoarele subiecte: 

 Rolul grupurilor politice în parlament 

 Nevoia de implicare a parlamentarilor în discuțiile privind Acordul de 
Liber Schimb UE – Tunisia 

 Nevoia de a întări cooperarea între PE și ARP în ceea ce priveşte 
combaterea corupţiei şi finanţarea reţelelor teroriste 

 Nevoia de a promova egalitatea de gen şi transpunerea în realitate a 
prevederilor legislative, precum şi necesitatea creării unei comisii parlamentare 
pentru femei în cadrul ARP 

 Drepturile tinerilor tunisieni de a studia, a se pregăti şi a lucra în 
concordanţă cu legislaţia existentă 

 Ajutorul acordat de UE Tunisia, cu condiţia implementării reformelor. 
 
 La finalul reuniunii, vicepreşedintele Parlamentului European, David-

Maria Sassoli, a afirmat că activităţile derulate în comun vor întării cooperarea, iar 
bunele practici discutate trebuie să înceapă să fie puse în aplicare în beneficiul 
cetăţenilor.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/video?event=20170502-1700-SPECIAL-UNKN
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/video?event=20170503-0900-SPECIAL-UNKN
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/video?event=20170503-0900-SPECIAL-UNKN
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/video?event=20170503-1100-SPECIAL-UNKN
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/video?event=20170503-1100-SPECIAL-UNKN
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/other-events/video?event=20170503-1430-SPECIAL-UNKN2
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/other-events/video?event=20170503-1430-SPECIAL-UNKN2
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/other-events/video?event=20170503-1430-SPECIAL-UNKN2
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/other-events/video?event=20170503-1430-SPECIAL-UNKN2
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/other-events/video?event=20170503-1430-SPECIAL-UNKN2
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/other-events/video?event=20170503-1730-SPECIAL-UNKN
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PREŞEDINŢIA MALTEZĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 
 

Viza Schengen  

În data de 3 mai a.c., preşedinţia malteză a Consiliului UE împreună cu 
Parlamentul European, au aprobat acordul informal privind sporirea elementelor de 
securitatea ale vizei Schengen.  

Prin noua propunere de regulament10, se stabileşte un nou model comun pentru 
autocolantul de viză, cu elemente de securitate îmbunătăţite pentru a preveni fraudarea 
acestuia.  

Domnul Carmelo Abela, ministrul maltez al afacerilor interne a susţinut că: ”este 
o evoluţie importantă – un format mai sigur al autocolantului de viză este un alt pas în 
lupta împotriva falsificării documentelor şi prin urmare un alt pas adăugat eforturilor 
de consolidarea a securităţii UE şi a zonei Schengen”. 

Preşedinţia malteză a emis mai multe acorduri de referinţă ce includ 
introducerea de controale sistematice la frontierele externe ale UE, o nouă directivă 
care pune în aplicare norme mai stricte pentru combaterea terorismului şi asigurarea 
un mandat pentru a deschide negocieri cu Parlamentul European, în vederea unui nou 
sistem de intrare-ieşire.   

Securitatea autocolantului de viză actual se află în circulaţie de 20 de ani, se 
consideră a fi fost compromis, având în vedere incidentele grave de contrafacere şi de 
diferite fraude.   

Textul propunerii va fi înaintat Parlamentului European pentru votul în primă 
lectură şi ulterior Consiliului UE spre adoptare. 

Irlanda şi Regatul Unit nu vor face obiectul aplicării acestor noi măsuri, în 
conformitate cu protocoalele anexate la tratatele UE.  Cu toate acestea, la cererea 
acestora Comisia va încheia un acord, pentru schimbul de informaţii tehnice cu privire 
la formatul pentru vize naţionale eliberate de aceste state. 

                                                           

10 COM(2015)303 final; 2015/0134 (COD) 

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c1674422-1a59-11e5-a342-01aa75ed71a1.0003.03/DOC_1&format=PDF
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Reuniunea Consiliului de Miniştrii UE-ACP11  

 

În data de 5 mai 2017 a avut loc reuniunea anuală a miniştrilor UE-ACP, sub co-
preşedinţia d-lui George Vella, ministrul afacerilor externe al Maltei şi Preşedintele în 
exerciţiu al Consiliului Uniunii Europene şi a d-lui Abraham Tekeste ministrul 
finanţelor şi al cooperării economice a Republicii Federale Democrate 
Etiopia,Preşedintele în exerciţiu al Consiliului de miniştrii ACP. 

Miniştrii UE-ACP au susţinut un schimb de puncte de vedere cu privire la 
punerea în aplicare a Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă şi schimbări climatice. 
Aceştia  au  prezentat  stadiul proceselor de pregătire precum şi posibilele domenii de 
convergenţă înaintea celor două reuniuni de referinţă mondială care vor avea loc în  
decursul acestui an: Reuniunea  Forumului politic la nivel înalt privind dezvoltarea 
durabilă,  din luna iulie de la New York şi Conferinţa ONU privind schimbările 
climatice, din luna noiembrie de la Bonn (COP23). 

În partea a doua a lucrărilor miniştrii au continuat discuţiile demarate în 2015 
privind problema migraţiei, progresele înregistrate cu privire la punerea în aplicare a 
planului comun de acţiune de la Valetta şi fondul fiduciar al UE pentru Africa. De 
asemenea ,au fost abordate modalităţile de consolidare a cooperării dintre ţările ACP şi 
statele membre UE. 

În finalul reuniunii miniştrii au susţinut un proces de reflecţie cu privire la 
viitorul relaţiilor UE-ACP în contextul expirării acordului de parteneriat de la Cotonou 
în 29 februarie 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

11
 Acordul de parteneriat între UE şi membrii grupului statelor din Africa, zona Caraibilor şi 

Pacific. 
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COMISIA EUROPEANĂ 
 

 Negocierile cu Regatul Unit în temeiul articolului 50 

Comisia Europeană recomandă propuneri de directive de negociere, 
marcând astfel trecerea în etapa următoare a procesului demarat prin 
invocarea articolului 50 

Colegiul comisarilor a prezentat, în data de 3 mai 2017, Consiliului o 
recomandare12 referitoare la demararea negocierilor cu Regatul Unit în conformitate cu 
articolul 218 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană. Documentul 
include un proiect ce cuprinde directivele de negociere. Se încredinţează astfel 
Consiliului un mandat legal, după ce, sâmbăta trecută, Consiliul European a adoptat 
orientările politice. Textul propus  vine în completarea orientărilor şi furnizează toate 
detaliile necesare pentru derularea primei etape a negocierilor.  

Directivele de negociere privesc patru domenii principale:  

 drepturile cetăţenilor– ale cetăţenilor UE-27 din Regatul Unit şi ale 
cetăţenilor britanici din ţările UE-27–, precum şi ale familiilor acestora; 

 acordul financiar – pentru a putea demara cea de a doua etapă a 
negocierilor, este imperativ ca în prealabil să se ajungă la un acord cu privire la 
principiile care vor sta la baza înţelegerii financiare; 

 situaţia mărfurilor introduse pe piaţă şi rezultatul procedurilor în curs 
întemeiate pe dreptul Uniunii; 

 alte aspecte administrative legate de funcţionarea Uniunii. 

 

                                                           

12 COM(2017) 218 final, Recomandare de Decizie a Consiliului de autorizare a Comisiei să 
deschidă negocieri în vederea încheierii unui acord cu Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord 
de stabilire a condiţiilor de retragere a acestui stat din Uniunea Europeană. 

http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/04/29-euco-brexit-guidelines/
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/04/29-euco-brexit-guidelines/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/recommendation-uk-eu-negotiations_3-may-2017_en.pdf
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Se reaminteşte faptul că data intrării în vigoare a acordului de retragere 
ar trebui să fie cel mai târziu 30 martie 2019, cu excepţia cazului în care Consiliul 
European, în acord cu Regatul Unit, hotărăşte în unanimitate să proroge acest termen, 
în conformitate cu articolul 50 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană. 

Propunerea enunţă principiile de bază care se vor aplica în egală măsură 
negocierilor privind o retragere ordonată, oricăror discuţii preliminare şi pregătitoare 
privind cadrul unei viitoare relaţii şi oricăror forme de înţelegeri tranzitorii:  

– acordul va trebui să se bazeze pe un echilibru între drepturi şi obligaţii şi să 
asigure condiţii echitabile;  

– păstrarea integrităţii pieţei unice exclude participarea bazată pe o abordare 
sectorială;  

– un stat care nu este membru al Uniunii, care nu are aceleaşi obligaţii ca un 
membru, nu poate avea aceleaşi drepturi şi nu se poate bucura de aceleaşi beneficii ca 
un membru;  

– participarea la piaţa unică presupune acceptarea tuturor celor patru libertăţi;  

– negocierile cu Regatul Unit se vor desfăşura sub forma unui pachet unic. În 
conformitate cu principiul conform căruia nimic nu este stabilit până când nu se 
convine asupra tuturor aspectelor, nu pot exista înţelegeri separate asupra unor 
chestiuni individuale. Uniunea va aborda negocierile de pe o poziţie unită, exclusiv prin 
canalele prevăzute în orientările Consiliului European şi în directivele de negociere; nu 
vor exista negocieri separate între statele membre, la nivel individual, şi Regatul Unit 
privind aspecte legate de retragere;  

– acordul va trebui să respecte autonomia Uniunii în ceea ce priveşte procesul 
său decizional, precum şi rolul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. 
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Consiliul Afaceri Generale se va reuni la 22 mai 2017 şi va adopta directivele de 
negociere (prin majoritate calificată) şi de autorizare a deschiderii negocierilor. Ulterior 
adoptării propunerii directivă de către Consiliu, Uniunea Europeană va fi pregătită să 
demareze negocieri oficiale cu Regatul Unit. 

Migraţie, afaceri interne şi cetăţenie 

Reciprocitatea vizelor 

În data de 2 mai 2017 Comisia Europeană a răspuns13 la rezoluţia Parlamentului 
European, fără caracter legislativ, din data de 2 martie 2017,  în care i se solicita să 
adopte un act delegat de suspendare a exceptării de la obligativitatea vizelor pentru 
cetăţenii Canadei şi ai Statelor Unite. În temeiul articolului 265 din TFUE, Comisia a 
trebuit să îşi precizeze poziţia cu privire la acest aspect în termen de două luni. 

Comisia consideră că, având în vedere progresele semnificative realizate în 
ultimul an, suspendarea temporară a exceptării de la obligativitatea vizelor pentru 
cetăţenii Canadei şi ai Statelor Unite ar fi contraproductivă în acest moment şi nu ar 
servi obiectivului de realizare a unui regim de călătorii fără viză pentru toţi cetăţenii 
UE.  

În cadrul mecanismului de reciprocitate, care, printre altele, prevede obligaţia Comisiei de a 
ţine seama de consecinţele suspendării exceptării de la obligativitatea vizelor pentru relaţiile externe 
ale UE şi ale statelor sale membre, Comisia a adoptat deja trei rapoarte de evaluare a situaţiei: la 10 
octombrie 2014, la 22 aprilie 2015 şi la 5 noiembrie 2015, precum şi trei comunicări, 
în aprilie, iulie şi decembrie 2016. În comunicarea din 12 aprilie 2016, Comisia a evaluat în detaliu 
consecinţele şi efectele suspendării exceptării de la obligativitatea vizelor pentru cetăţenii Canadei şi ai 
Statelor Unite şi a concluzionat că o astfel de suspendare, pe lângă impactul negativ asupra cetăţenilor 
UE şi dificultăţile în materie de punere în aplicare pe care le-ar antrena, ar avea, de asemenea, implicaţii 
negative semnificative asupra politicilor din diverse domenii, în special asupra relaţiilor externe, a 
comerţului, a turismului şi a economiei UE. Regatul Unit şi Irlanda nu participă la elaborarea politicii 
comune în domeniul vizelor şi suspendarea exceptării de la obligativitatea vizelor nu ar antrena vreo 
obligaţie pentru aceste ţări. 

Canada 

La 30 octombrie 2016, Canada a furnizat un calendar clar în vederea realizării 
reciprocităţii vizelor pentru toţi cetăţenii UE şi, până în prezent, şi-a îndeplinit acest 
angajament, prin eliminarea obligaţiei de a deţine viză în cazul anumitor categorii de 
cetăţeni bulgari şi români începând cu 1 mai 2017. Comisia salută angajamentul 
continuu al Canadei şi va rămâne în strânsă legătură cu Bulgaria, România şi Canada, 
atât la nivel tehnic, cât şi la nivel politic, pentru a se asigura că reciprocitatea deplină a 
vizelor este realizată până la 1 decembrie 2017. 

Statele Unite ale Americii 

În ultimele luni, s-au intensificat contactele la nivel politic şi tehnic cu 
interlocutorii din SUA, ceea ce a condus la demararea unui proces axat pe rezultate 
pentru includerea a cinci state membre ale UE (Bulgaria, Croaţia, Cipru, Polonia şi 
România) în Programul de scutire de vize. SUA şi-a reconfirmat angajamentul de a 
admite în cadrul programului cele cinci state membre ale UE, după ce acestea vor 
îndeplini toate cerinţele prevăzute în legislaţia americană. În acest scop, s-a subliniat 
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0060+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/docs/20141010_report_assessing_the_situationof_non-reciprocity_with_certain_third_countries_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/docs/20141010_report_assessing_the_situationof_non-reciprocity_with_certain_third_countries_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/borders-and-visas/visa-policy/docs/visa_policy_report_on_situation_of_non-reciprocity_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/borders-and-visas/visa-policy/docs/c_2015_7455_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0221&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016DC0481&qid=1482138229737&from=RO
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0816&qid=1493726175876&from=RO
file:///C:/Users/andreea.mihai/Downloads/COM(2017)%20227%20final
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nevoia de a accelera eforturile necesare pentru îndeplinirea cerinţele rămase. Comisia, 
în strânsă cooperare cu cele cinci state membre în cauză, va colabora cu SUA cu privire 
la calea de urmat, care va fi aprobată în cadrul unei declaraţii comune a reuniunii 
ministeriale în materie de justiţie şi afaceri interne dintre UE şi SUA, în iunie 2017. 

Comisia va continua să colaboreze îndeaproape atât cu Parlamentul European, 
cât şi cu Consiliul şi va prezenta un raport privind evoluţiile ulterioare înainte de 
sfârşitul lunii decembrie a anului 2017. 

 

Comisia recomandă eliminarea treptată a controalelor temporare la 
frontieră în cursul următoarelor şase luni 

Comisia a recomandat, în data de 2 mai 2017,  Austriei, Germaniei, Danemarcei, 
Suediei şi Norvegiei să elimine treptat, în cursul următoarelor şase luni, controalele 
temporare efectuate în prezent la unele dintre frontierele Schengen interne ale acestor 
state. 

Cu toate că situaţia în ansamblul său continuă să se stabilizeze, numărul 
migranţilor prezenţi în Grecia este în continuare considerabil. Acesta este motivul 
pentru care, ca măsură de precauţie şi în aşteptarea introducerii de măsuri alternative, 
Comisia recomandă14 Consiliului să acorde o ultimă prelungire a controalelor, urmând 
ca acestea să fie definitiv eliminate la capătul unei perioade de şase luni. În acest 
interval, ca şi în perioadele anterioare, controalele efectuate ar trebui să aibă un 
caracter limitat, să urmărească ţinte precise şi să constituie doar o măsură de ultimă 
instanţă. Totodată, Comisia îndeamnă statele membre să recurgă tot mai mult la măsuri 
alternative, care pot oferi acelaşi nivel de securitate, cum ar fi verificările proporţionale 
efectuate de către poliţie în zonele de frontieră şi de-a lungul principalelor rute de 
transport. În acest sens, Comisia a prezentat, de asemenea, o recomandare privind 
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efectuarea de verificări proporţionale de către poliţie şi cooperarea poliţienească în 
spaţiul Schengen15. 

Sunt necesare eforturi suplimentare şi pentru a asigura operaţionalizarea 
deplină a Agenţiei Europene pentru Poliţia de Frontieră şi Paza de Coastă conform 
raportului privind progresele16 înregistrate. Prin urmare, Comisia consideră că este 
justificat ca, printr-o decizie a Consiliului, să se permită statelor Schengen în cauză, ca o 
măsură de ultimă instanţă şi numai după examinarea măsurilor alternative, să 
prelungească pentru ultima oară regimul actual de controale temporare la frontierele 
interne, pentru o perioadă limitată de şase luni. 

Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri 

externe şi politica de securitate 

 

 În data de 2 mai 2017, Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe şi 
politica de securitate a  primit vizita oficială a ministrului pentru afaceri externe 
din Mongolia, dl Munkh-Orgil Tsend. 

În cadrul întrevederii s-a discutat despre relaţiile excelente de cooperare dintre 
cele două părţi care au condus la rezultate vizibile, în special privind dezvoltarea unui 
program de asistenţă al Uniunii Europene privind sprijinirea  reformelor structurale în 
curs de desfăşurare şi privind consolidarea cooperării în domeniul comerţului. În plus, 
cei doi oficiali au abordat şi aspecte legate de politica externă, de securitatea şi 
dinamica economică din Eurasia concluzionând că atât UE, cât şi Mongolia au valori şi 
interese comune privind o Asie de nord mai stabilă şi prosperă, susţinută prin pieţe 
disponibile şi prin statul de drept. 

Ca urmare, relaţiile UE-Mongolia se vor intensifica prin eforturile Uniunii de a-şi 
consolida prezenţa în Ulaanbaatar şi prin încheierea şi intrarea în vigoare a Acordului 
de parteneriat şi cooperare UE-Mongolia. 

 În data de 4 mai  2017, Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe şi 
politica de securitate a primit vizita oficială a ministrului de afaceri externe, dl Carlos 
Raul Morales Moscoso, a ministrului muncii Aura Leticia Teleguario şi a 
ministrului de interne Francisco Rivas din Guatemala. Aceştia au discutat 
despre situaţia din Guatemala, inclusiv despre progresul spre o soluţionare paşnică a 
disputei cu Belize. În plus, a existat un schimb de opinii cu privire la evoluţiile politice 
din regiunea Americii Latine şi Caraibe şi au subliniat importanţa Summit-ului  CELAC, 
care va avea loc în luna octombrie a acestui an la EL Salvador, cu scopul consolidării 
relaţiilor regionale. 

 În cadrul reuniunii Comitetului Ad-hoc de legătură(AHLC), din 
data de 4 mai 2017, de la Bruxelles, găzduit de Înaltul Reprezentant şi prezidat de 
ministrul de externe norvegian, dl Borge Brende, s-a discutat despre procesul de 
construcţie a statului palestinian şi modalităţi pentru îmbunătăţirea şi sprijinirea 
economiei palestiniene, în eforturile sale de a menţine viabilitatea unei soluţii bazate pe 
existenţa a două state. Totodată, membrii şi-au exprimat regretul pentru absenţa 
evoluţiilor de la ultima reuniune din New York şi îngrijorarea privind condiţiile 
economice ale palestinienilor care continuă să se deterioreze. Într-un registru mai 
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https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/securing-eu-borders/20170502_update_of_the_ebcg_factsheet_en.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/20826/factsheet-eu-mongolia-framework-agreement-partnership-and-cooperation_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/20826/factsheet-eu-mongolia-framework-agreement-partnership-and-cooperation_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170502_recommandation_on_schengen_area_police_checks_and_cooperation_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/securing-eu-borders/20170502_third_report_on_the_operationalisation_of_the_european_border_and_coast_guard_en.pdf
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optimist, membrii Comitetului au apreciat adoptarea de către guvernul palestinian a 
Agendei pentru politici naţionale 2017-2022 şi au decis următoarele priorităţi ale 
planului de acţiune: 

 reafirmându-şi sprijinul pentru o soluţie bazată pe existenţa a două state, 
membrii AHLC solicită părţilor să se abţină de la acţiuni care ar putea pune în pericol 
soluţia şi au subliniat că instaurarea păcii în Orientul Mijlociu este o prioritate-cheie, 
esenţială pentru stabilitatea şi securitatea din regiune; 

 privind sustenabilitatea bugetară, se subliniază necesitatea unei abordări 
mai ample şi coordonate pentru a reduce deficitul bugetar de finanţare şi pentru a 
promova sustenabilitatea bugetară pe termen mediu; 

 privind dezvoltarea economică, membrii AHLC solicită Israelului să 
deschisă “zona C” pentru activităţile palestiniene, inclusiv accesul şi libera circulaţie, 
pentru a încuraja dezvoltarea economică. De asemenea, salută discuţiile constructive 
dintre cele două părţi privind stabilitatea sectorului financiar, în special prin decizia 
recentă a guvernului israelian de a sprijini menţinerea relaţiilor bancare; 

 privind reconstrucţia şi redresarea Fâşiei Gaza, cei prezenţi şi-au exprimat 
îngrijorarea în legătură cu situaţia din zonă, în special privind criza energetică recentă 
şi consecinţele sociale, economice şi politice. 

 În data de 5 mai 2017, Înaltul Reprezentant a participat la o dezbatere cu 
tema „Cooperare şi parteneriate - calea Europei” în cadrul Conferinţei 
”Starea Uniunii”, moderată de Roula Khalaf, editor şef la Financial Times.  

În cadrul dezbaterii care a avut loc la Florenţa, Italia, dna Mogherini a răspuns la 
o gamă largă de întrebări de la chestiuni referitoare la politica externă până la relaţiile 
UE-SUA şi zona Balcanilor de Vest. Privind relaţiile cu Statele Unite, Înaltul 
Reprezentant a declarat că “(...)prietenii americani realizează că nu avem doar 
legături istorice şi culturale, ci şi interese comune puternice” iar diferenţele precum 
schimbările climatice, dezvoltarea şi comerţul liber „pe care le vedem ca oportunităţi 
de creştere şi protecţie a intereselor UE”, rămân neschimbate. 

La finalul dezbaterii, dna Mogherini a declarat că “(...) în Uniunea Europeană, 
nu vedem o contradicţie între interese şi valori. Promovarea drepturilor este cea mai 
bună investiţie în ceea ce priveşte securitatea.” 
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Emmanuel Macron, 
candidatul de centru la 
alegerile prezidenţiale, a 
câştigat alegerile pentru 
preşedinţia Franţei, din 7 
mai 2017 (turul al doilea), 
în faţa candidatei de 
extremă-dreapta Marine 
le Pen. Potrivit 
rezultatelor finale oferite 
în data de 8 mai a.c. de 
Ministerul de interne 
francez, dl Macron a 
câştigat cu 66,1%, faţă de 
33,9% cât a obţinut 
contracandidata sa. 

Votul francezilor a 
reflectat o tradiţie a principalelor partide politice de a coopera în scopul opririi 
accesului extremei drepte la putere, cunoscută sub numele de Frontul Republican. 
Mulţi alegători au declarat că-l consideră pe Macron „un rău mai mic dintre două rele”. 

 „(...) pentru a doua oară în ultimii 15 ani, francezii au votat în mare 
parte nu «pentru» un candidat, ci «contra» extremei drepte17”. 
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 În plus, procentul mare de absenteism la vot, de 24,52%, conform 
datelor finale comunicate de Ministerul de interne, a înregistrat cea mai  mare rată 
pentru al doilea tur din 1969.  

 Totodată, 4 milioane de alegători (8,6% dintre alegătorii 
înregistraţi şi 11,5% dintre alegători) au votat în alb, reprezentând un record 
absolut în istoria Franţei. Printre alegătorii lui Emmanuel Macron, din turul al doilea, 
conform sondajului 
Ipsos/Sopra STERIA, 43% au 
declarat că au votat cu el, 
pentru a vota împotriva lui 
Marine le Pen, 33% dintre 
alegători au spus că au votat 
cu el pentru schimbare, doar 
16% pentru programul său şi 
8% pentru personalitatea sa. 

 O altă cifră 
record în alegerile 
prezidenţiale din Franţa o 
reprezintă amploarea 
scorului obţinut de Marine le 
Pen pentru Frontul Naţional, 
un record istoric pentru 
acest partid -  10,6 
milioane de voturi. 

 Acest scor 
istoric al unui candidat de 
centru în duelurile prezindenţiale nu a mai fost atins din 1965 până în prezent. 
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 Noul preşedinte al Frantei, Emmanuel Macron, la cei 39 de ani ai săi,  a devenit 
cel mai tânăr şef de stat, de la Napoleon încoace, şi unul dintre cei mai tineri şefi de stat 
din lume. Macron are în spatele său o mişcare care este denumită „en marche”(în 
mers/în marş) şi este emanaţia unei Asociaţii pentru reînnoirea vieţii politice, 
considerată de inspiraţie social-liberală, clasată la centru în peisajul politic francez. 
Macron şi-a exprimat deja intenţia de a transforma mişcarea în partid politic. 

 În contextul următoarelor alegeri legislative din 11 şi 18 iunie  2017, care vor 
determina în mare măsură conţinutul mandatului de 5 ani al lui Emmanuel Macron şi 
capacitatea de a guverna sau nu,  noul preşedinte va a avea o misiune dificilă, deoarece 
conform sondajului realizat de Ipsos, 61% dintre respondenţi nu doresc să îi ofere 
majoritatea absolută în Adunarea Naţională, 15% doresc cu adevărat şi 23% care  doresc 
„mai degrabă”. 
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