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PARLAMENTUL EUROPEAN 
 

Din activitatea comisiilor: 

 

Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (LIBE) 

 

EUROJUST – Răspunsuri la ameninţările pentru securitatea UE 

 În data de 11 mai a.c., preşedintele Eurojust, doamna Michèle Coninsx, a 
prezentat Raportul1 anual Eurojust 2016, în 
cadrul unei audieri organizate de Comisia LIBE 
a Parlamentului European, urmată de o sesiune 
de întrebări şi răspunsuri înaintate de către 
membrii comisiei, pe teme foarte variate:  
radicalizare, îngheţarea şi confiscarea 
instrumentelor şi produselor infracţiunilor 
săvârşite, mandatul european de arestare,  
armonizarea legislaţiei şi complementaritatea 
cu alte agenţii.  

 Doamna Coninsx a prezentat activitatea 
operaţională, strategică şi tactică a Eurojust, 
subliniind că anul 2016 a fost o provocare în ceea ce priveşte securitatea; de aceea, 
Eurojust şi-a intensificat activităţile de combatere a terorismului, a infracţiunilor din 
domeniul informatic şi a ameninţărilor grave ale criminalităţii internaţionale 

                                                            

1 Raportul anual al Eurojust este acum disponibil în limba engleză, iar toate cele 24 de versiuni oficiale 
ale UE vor fi disponibile pe site până la sfârşitul verii.  
 

http://www.eurojust.europa.eu/
http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/corporate/eurojust%20Annual%20Reports/Annual%20Report%202016/AR2016_EN_web.pdf
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organizate, inclusiv a contrabandei ilegale de imigranţi şi a traficului de fiinţe umane. 
Pentru îndeplinirea obiectivelor sale, Eurojust conectează şi cooperează cu reţelele de 
experţi şi practicieni, cu centrele Europol şi cu reţeaua de puncte de contact judiciare 
din statele terţe. Eurojust a fost implicat în răspunsul judiciar la toate atacurile teroriste 
în 2016, asigurând asistenţă juridică reciprocă rapidă în 2.306 de cazuri, sprijin pentru 
148 de echipe comune de anchetă şi asistenţă în execuţia a peste 300 de mandate 
europene de arestare. Un număr de 300 de cazuri au implicat state terţe. 

Doamna Coninsx a subliniat că „(...) Eurojust este deschis la parteneriate (în 
general), şi este, totodată, un partener de încredere al statelor membre, al instituţiilor 
UE, al altor agenţii şi organizaţii internaţionale. Securitatea necesită atât acţiuni, cât 
şi reacţii. Eurojust asigură reacţii rapide la infracţiunile şi la reţelele de infractori. 
Doresc să mulţumesc Parlamentului European pentru sprijinul financiar şi moral 
acordat”. 

 
 
 
 

Audiere publică comună a Comisiei pentru ocuparea forţei de 
muncă şi afaceri sociale (EMPL), a Comisiei pentru petiţii 
(PETI) şi a Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri 
interne (LIBE) 

 

Protejarea drepturilor a peste 3 milioane de cetăţeni ai UE care trăiesc în 
Marea Britanie - Brexit2: 

Cele trei comisii – EMPL, PETI şi LIBE - au organizat în data de 11 mai a.c., la 
Parlamentul European (PE), o audiere publică cu privire la situaţia cetăţenilor UE care 
trăiesc în Regatul Unit şi a cetăţenilor Regatului Unit cu reşedinţa în UE27 , precum şi 
despre respectarea drepturilor acestora. 

                                                            

2 Pe 23 iunie 2016 în Marea Britanie a avut loc în referendum privind apartenenţa la Uniunea 
Europeană. Un procent de 51,89% dintre alegători au votat în favoarea părăsirii Uniunii de către Regatul 
Unit. În data de 29 martie 2016, Theresa May, prim-ministrul al Regatului Unit, a trimis  către 
Consiliului European o notificare oficială în conformitate cu articolul 50 alineatul (2) din Tratatul privind 
Uniunea Europeană privind decizia UK de a părăsi UE. Pe data de 5 aprilie 2017, Parlamentul European 
a adoptat Rezoluţia Parlamentului European din 5 aprilie 2017 referitoare la negocierile cu Regatul Unit 
ca urmare a notificării intenţiei sale de a se retrage din Uniunea Europeană  - 2017/2593(RSP). Pe 29 
aprilie 2017, Consiliul European special (articolul 50), în formula UE 27, a adoptat orientările pentru 
negocierile privind Brexitul. Regatul Unit ar urma să părăsească Uniunea Europeană la 30 martie 2019.  

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20170511-1500-COMMITTEE-LIBE
https://www.scribd.com/document/343404076/U-K-Prime-Minister-Theresa-May-s-Letter-to-European-Council-President-Donald-Tusk#from_embed
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0102+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0102+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2017/2593(RSP)
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/
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Audierea a fost condusă de 
preşedinţii celor trei comisii, 
Thomas Händel, Cecilia Wikström 
şi Claude Moraes. La audiere au 
participat coordonatorul Brexit 
din partea Parlamentului, Guy 
Verhofstadt (ALDE, Belgia) şi 
Anne-Laure Donskoy, unul dintre 
membrii fondatori ai Grupului „3 
milioane” -, care reprezintă 
cetăţenii UE în Marea Britanie. 
Audierea s-a concentrat pe 
dezbaterea priorităţilor anunţate  
pentru negocierile privind 
BREXIT în Rezoluţia 
Parlamentului European3 din         
5 aprilie 2017. De asemenea, 
discuţiile din cadrul audierii au  
avut în vedere, pe de o parte, 
faptul că deşi 3,6 milioane de 
cetăţeni din statele membre ale 
UE trăiesc în Regatul Unit, aceştia 
nu au avut posibilitatea de a se 
exprima, prin vot, asupra deciziei 
BREXIT sau asupra consecinţelor 
acestei decizii, iar pe de altă parte, 
de BREXIT sunt afectaţi şi cei 1,2 
milioane de britanicii care 
locuiesc şi lucrează în state 
membre ale UE.   

Punctele de vedere exprimate 
în cadrul dezbaterii au 
reconfirmat poziţia clară a 
Parlamentului European în sensul 
că  interesele cetăţenilor trebuie să primeze în negocierile BREXIT.  

Concluzia dezbaterii a fost că Uniunea Europeană va trebui să renunţe la principiul 
„nimic nu este stabilit până când totul este stabilit” şi să se concentreze, întâi, pe 
găsirea rapidă a unei soluţii pentru protejarea drepturilor cetăţenilor.  

 

 

 

                                                            

3 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-

0102+0+DOC+XML+V0//RO 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/ro/news-room/20170509IPR73934/brexit-meps-want-eu-and-uk-to-take-care-of-citizens%E2%80%99-rights-first
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0102+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0102+0+DOC+XML+V0//RO
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Domnul Guy Verhofstadt (ALDE, Belgia), coordonatorul PE pentru BREXIT, a 
anunţat că “(…) A asigura drepturile cetăţenilor UE în Regatul Unit şi a se garanta 
drepturile cetăţenilor britanici în state membre ale UE constituie priorităţi pentru 
Parlamentul European” şi ca urmare se aşteaptă să se adopte o rezoluţie în legătură cu 
aceste drepturi, după vacanţa de vară.  

Claude Moraes (S&D, UK) a precizat că „(...) audierea demonstrează faptul că 
Parlamentul este pregătit (...) vocea cetăţenilor europeni va fi auzită pe tot parcursul 
negocierilor, (...) Parlamentul îşi va îndeplini rolul în cadrul negocierilor lucrând 
împreună cu cetăţenii, cu  guvernele naţionale şi cu celelalte instituţii europene.” 

Renate Weber (ALDE, RO) a ţinut să sublinieze „ Bruxelles-ul şi Londra ar trebui să 
negocieze urgent un acord privind statutul şi drepturile cetăţenilor şi asta chiar 
înainte de a începe alte discuţii. (...) Atunci când ne gândim la consecinţele Brexit-ului 
nu există îngrijorare mai mare decât cea care priveşte soarta cetăţenilor noştri, a 
tuturor celor care studiază, lucrează, domiciliază sau, pur şi simplu, vizitează Regatul 
Unit. (...) Brexit-ul loveşte fis în inima ideii de uniune, la baza căreia stau dreptul de 
liberă circulaţie şi drepturile individuale.”  

Cecilia Wikström (ALDE, SE) a subliniat că „ (...) votul în favoarea BREXIT a stârnit 
frică şi anxietate în rândul a milioane de omenii din cauza consecinţelor acestei 
decizii, motiv pentru care un rezultat corect al negocierilor pentru Brexit nu poate fi 
obţinut decât punând cetăţenii şi interesele lor pe primul plan. (...) Nu trebuie să 
uităm niciodată că este vorba despre oameni, ei nu sunt doar nişte pioni în cadrul 
negocierilor. Este vorba despre valorile fundamentale ale omului (...). 
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PRESEDINŢIA MALTEZĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 
 

Reuniunea Consiliului agricultură şi pescuit (AGRIFISH) 

Pe ordinea de zi a reuniunii Consiliului AGRIFISH din data de 10 mai 2017  s-au 
aflat: propunerea de regulament privind conservarea resurselor de pescuit şi protecţia 
ecosistemelor marine prin măsuri tehnice, pesticidele, limita maximă de reziduri 
(LMR) precum şi declaraţia „MedFish4ever4”. 

Propunerea de regulament  are scopul de a moderniza normele existente privind 
modul, locul şi perioada în care pescarii pot desfăşura activităţi de pescuit.  Măsurile 
tehnice propuse reglementează modul de funcţionare al uneltelor de pescuit şi 
caracteristicile de proiectare ale acestora, dimensiunile minime sub care peştii trebuie 
să fie aruncaţi înapoi în mare, preluarea şi debarcarea resurselor piscicole, stabilesc 
controalele temporare şi spaţiale şi urmăresc atenuarea impactului uneltelor de pescuit 
asupra speciilor sensibile sau în anumite zone închise. În cadrul dezbaterii Consiliul a 
pus accent pe două elemente cheie: simplificarea şi regionalizarea. În special  a fost 
evidenţiată simplificarea procedurii cooperării regionale şi consolidarea rolului 
recomandărilor comune ale statele membre.  

În a doua parte a lucrărilor destinată  domeniului agriculturii Consiliul a decis să 
nu se opună adoptării unei serii de regulamente ale Comisiei Europene de modificare a 
regulamentului CE nr 396/2005 privind limitele maxime de reziduri (LMR) pentru  
anumite substanţe precum: dimetoat şi ometoat sau triciclazolul, fluopiram 
hexaclorciclohexan (HCH), izomer alfa şi hexaclorciclohexa. 

Miniştrii au fost informaţi despre declaraţia „MedFish4ever” adoptată cu ocazia 
conferinţei ministeriale privind pescuitul în Mediterana, desfăşurată în Malta la 29-30 
martie a.c, şi despre Conferinţa Organizaţiei Naţiunilor Unite privind oceanele care va 
avea loc la New York în perioada 5-9 iunie a.c. 

                                                            

4 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-770_en.htm 

hthttp://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8151-2017-INIT/en/pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-770_en.htm
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Reuniunea Consiliului afaceri externe   

Pe ordinea de zi a reuniunii Consiliului afaceri externe din data de 11 mai 2017 s-
au aflat subiecte precum: noua metodologie antidumping, punerea în aplicarea a 
Acordurilor de liber schimb precum şi cea de-a 11-a Conferinţă ministerială a 
Organizaţiei mondiale a Comerţului (OMC). 

Consiliul a susţinut o dezbatere cu privire la noua metodologie antidumping5 de 
evaluare a denaturărilor pieţei rezultate din intervenţia statutului în ţări terţe. Miniştrii 
şi-au exprimat sprijinul pentru mandatul de negociere al Consiliului convenit la 3 mai 
a.c de ambasadorii UE şi au reafirmat angajamentul pentru combaterea practicilor 
comerciale neloiale care afectează industria UE. De asemenea, miniştrii au solicitat 
încheierea rapidă a negocierilor cu Parlamentul European pe această temă. 

„ (…)Suntem acum pregătiţi să iniţiem negocieri cu Parlamentul European, pe 
care îl încurajăm să prezinte o poziţie astfel încât acest dosar să poată fi aprobat şi 
pus în aplicare cât mai curând posibil. Poziţia Consiliului asupra noii metodologii 
antidumping este menită să asigure faptul că întreprinderile noastre nu sunt supuse 
practicilor neloiale şi distorsiunilor de pe pieţe în ţări terţe, asigurând în acelaşi timp 
că nu este discriminatorie şi că este compatibilă cu normele OMC”,  a declarat 
Christian Cardona, ministrul maltez al economiei, investiţiilor şi întreprinderilor mici şi 
preşedinte al Consiliului. 

În a doua parte a lucrărilor miniştrii au susţinut un schimb de puncte de vedere 
referitor la punerea în aplicare a acordurilor de liber schimb şi au convenit cu privire la 
necesitatea coordonării acţiunilor întreprinse de Comisie, de statele membre şi de 
întreprinderi pentru a se asigura că dispoziţiile convenite sunt  aplicate cu cea mai mare 
eficacitate.  

Consiliul a evaluat stadiul pregătirilor pentru organizarea celei de-a 11-a 
Conferinţe ministeriale  a OMC care va avea loc la Buneos Aires, în data de 11-14 
decembrie 2017. Miniştrii şi-au exprimat nevoia de a obţine rezultate concrete cât mai 
curând posibil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

5 Propunerea Comisiei privind o nouă metodologie antidumping 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/november/tradoc_155079.pdf
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COMISIA EUROPEANĂ 
 

Discursul preşedintelui Juncker în plenul reunit al 

Parlamentului României 

Stimate domnule președinte al Senatului, stimate domnule președinte al Camerei 

Deputaților, stimate domnule prim-ministru, cel care este acum în funcție și predecesorii săi, 

stimate fost președinte al României, stimată doamnă comisar, stimate doamne și stimați 

domni, 

(…)În acest an, când serbăm 10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană, îmi 

amintesc cu emoție de acel 1 ianuarie 2007, un moment istoric când România s-a alăturat 

grupului de națiuni europene, în sfârșit reconciliate. (…)România și UE merg împreună pentru 

că sunt legate printr-un destin comun. V-am sprijinit în parcurgerea acestui lung drum cu 

modestele mijloace de care am dispus în calitate de prim-ministru luxemburghez, așa cum 

continui să vă sprijin și astăzi , nu patern, ci ca un frate; vă voi sprijin fratern. Cunosc și am 

cunoscut președinții și prim-miniștrii României democratice. Și mulțumesc României pentru 

numeroasele distincții și dovezi de prietenie cu care nu a încetat să mă onoreze.(…)Dar nu este 

suficient, dragi prieteni, să ne bucurăm de drumul parcurs, trebuie să ne amintim că drumul a 

fost dificil și istovitor. Adevărul este că mulți europeni nu au nicio idee despre imensele eforturi 

făcute de români, mai ales de oamenii de rând, și de extraordinara performanță a întregii țări 

de a-și reforma, în timp foarte scurt, sistemul economic, social, politic, judiciar, și de a le alinia 

cu principiile care guvernează construcția europeană. 

Astfel, în acest loc important al democrației române, îmi doresc să aduc un omagiu 

solemn curajului și voinței poporului român și conducătorilor săi politici, ce țineau în mâinile lor 

o busolă europeană. Acest curaj, această voință, nu au încetat să mă impresioneze, inclusiv în 

ceea ce privește punerea în aplicare a reformelor viitoare. Acesta este motivul pentru care      

m-am angajat să închid Mecanismul de Cooperare și Verificare până la sfârșitul mandatului 
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Comisiei mele, și o vom face. Condițiile aferente sunt deja prezente: România a făcut eforturi 

importante în ultimii 10 ani și a înregistrat progrese considerabile în reformarea sistemului 

judiciar și lupta împotriva corupției. Astfel, voi face totul, împreună cu voi, ca să onorez acest 

angajament al Comisiei mele. Și as vrea să subliniez, în denumirea acestui mecanism, 

importanța cuvântului cooperare. Cooperarea înseamnă a acționa împreună pentru atingerea 

unui scop comun. Încheierea Mecanismului de Cooperare și Verificare nu înseamnă sfârșitul 

sau regresul reformelor. Încheierea MCV înseamnă mai multă cooperare. Aceasta este 

esențială pentru ca solidaritatea europeană, această legătură bazată pe angajamente și pe 

interdependența dintre statele membre și popoarele noastre, să se poată dezvolta și să dea 

roade. Cooperarea reciprocă constituie o prioritate absolută. Știți deja că puteți conta pe 

sprijinul necondiționat al Comisiei, în special în ceea ce privește fondurile structurale. Și, în ceea 

ce mă privește, contez pe celeritatea autorităților române și, în particular, a Parlamentului, 

pentru garantarea ireversibilității progreselor realizate. Doresc să adaug, în ceea ce privește 

MCV-ul, că nu trebuie să se creadă că putem oricând adăuga noi criterii și cerințe. Destul! 

Mecanismul de Cooperare și Verificare se va încheia până în 2019 și nu vor mai fi adăugate noi 

condiții și cerințe.(…)Pentru că locul natural și meritat al României este în spațiul Schengen. 

Criteriile de aderare la spațiul Schengen au fost clare și, nici aici nu trebuie să mai adăugăm noi 

cerințe. Doresc ca România să devină, cât mai repede posibil, membru al spațiului Schengen 

deoarece o merită. 

Și în acest caz, este vorba despre crearea de legături înăuntrul societăților noastre, în 

ansamblul Uniunii noastre și, de asemenea, cu restul lumii, așa cum am făcut-o recent cu 

prietenii noștri canadieni. Niciodată nu mi-am imaginat că vom putea ajunge la un acord 

comercial între UE și Canada, fără ridicarea vizelor pentru cetățenii români. M-am luptat pentru 

asta; canadienii, grație unui efort solidar al statelor membre ale UE, au acceptat acest lucru și 

mă bucur că românii vor beneficia de acum încolo de aceleași drepturi de liberă circulație ca și 

ceilalți cetățeni ai UE.(…)Am încredere că România va apăra această vocație a Europei și că va 

continua să susțină progresul european, cum a făcut-o adesea în cursul acestor ultimi zece ani. 

Este, de altfel, și rațiunea pentru care, trebuie să o spun, am fost surprins de apariția unor 

neînțelegeri.  Prin urmare, vreau să fiu clar. În Europa, nu există țări inferioare altora. 

Națiunile sunt egale în drepturi și demnitate. Un popor este un popor, iar o democrație este o 

democrație. Nu va exista niciodată vreo țară de categoria a II-a sau vreo țară care să fie 

lăsată de izbeliște pe parcurs. V-o garantez și mi-o asum cu toată răspunderea: atâta timp 

cât este unită, Europa poate să realizeze lucruri mărețe. 

(…) Viziunea mea în privința viitorului este cea a unei Europe care avansează în 

comun, însă, iar România o știe foarte bine, putem să avansăm împreună, chiar dacă 

mergem în ritmuri diferite. Europa cu mai multe viteze există deja. Acest aspect este prevăzut 

în Tratate. Este ceea ce numim cooperarea consolidată. România profită de această posibilitate 

de a merge înainte pe calea cooperării consolidate, ceea ce nu este întotdeauna cazul pentru 

Statele membre fondatoare. Niciuna dintre aceste cooperări consolidate  nu a dat naștere unor 

noi fracturi. Prima cooperare consolidată a demarat în 2010, iar România a fost una dintre 

primele țări participante. Este vorba despre legea aplicabilă în cazul divorțului cuplurilor de 

naționalități diferite - un pas important către un spațiu european de drepturi și libertăți, deci 

către o adevărată Europă a cetățenilor. Deoarece o Europă a cetățenilor este o Europă a 
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libertății, a justiției și a securității. România contribuie activ la construcția acestei Europe, așa 

cum a demonstrat-o din nou recent când a fost unul dintre cele șaptesprezece state membre 

care au decis crearea unui parchet european pentru combaterea fraudelor transfrontaliere, a 

căror prime victime sunt cetățenii care plătesc taxe. România s-a angajat, de asemenea, în 

crearea unui Brevet comunitar, un dosar dificil, dezbătut timp de peste patru decenii, și finalizat 

cu succes mulțumită cooperării consolidate prevăzută de Tratate. Este un progres esențial 

pentru competitivitatea noastră, deoarece se știe că sectoarele care folosesc mai intensiv 

proprietatea intelectuală generează 42% din PIB-ul european, 38% din locurile de muncă din 

Europa și 90% din importuri și exporturi.  

(…) Nu pot concepe viitorul nostru în afara proiectului de unitate europeană. Nu ne 

referim la crearea unor State Unite ale Europei. Acesta este un concept care nu este al meu, 

deoarece popoarele noastre nu îl vor: ele au nevoie de proximitate, își iubesc teritoriul, 

peisajele, tradițiile. Ele iubesc o Europă a diversității, care este astfel mai bogată decât alte 

uniuni. Trebuie, însă, să mergem înainte împreună și în aceeași direcție, aceea a unei Europe 

mai solidare, mai sociale, mai competitive, o Europă mai puternică, atât la ea acasă, cât și în 

lume. Unitatea europeană este viitorul nostru comun deoarece, nu trebuie să o uităm, noi nu 

reprezentăm decât 7% din populația mondială. La începutul secolului al XX-lea, europenii 

reprezentau 25% din populația globală. La sfârșitul secolului acesta nu vom mai fi decât 4% 

dintr-o populație globală ajunsă la 10 miliarde. Suntem și cel mai mic continent: teritoriul 

Uniunii Europene ocupă 5,5 milioane de km2. Rusia are 17,5 km2. Suntem un continent mic și 

suntem singurii care nu o știm. Ceilalți o știu. (…)Uniunea Europeană este parte  din viitorul 

nostru comun pentru că fragmentarea ne face vulnerabili. Acesta este motivul pentru care 

Comisia mea lucrează fără încetare pentru a construi o Europă digitală, o Europă a energiei și o 

veritabilă Europă a securității. Uniunea Europeană este viitorul nostru pentru că, dacă vrem să 

combatem în mod eficient schimbările climatice, doar eforturile noastre la nivel european – UE 

reprezintă doar 11% din emisiile globale – nu ar contribui suficient fără masa critică și coerența 

necesare pentru a ne convinge marii parteneri să ne urmeze pe această cale, așa cum am reușit 

cu succes la Paris, cu ocazia COP21. 

Tocmai fiindcă unitatea europeană este singurul nostru viitor, cele cinci scenarii 

propuse de Comisie în Cartea sa albă privind viitorul Europei se bazează pe o singură și unică 

ipoteză: cele 27 state membre vor avansa împreună, ca Uniune, mereu în aceeași direcție și 

spre același destin. Dacă m-aș fi lăsat ghidat de propriul temperament, aș fi propus un singur 

scenariu. Ïnsă, după atâția ani de experiență la nivel european, am considerat că nu trebuie să 

impunem un diktat al Comisiei, ci să propunem o dezbatere largă în toate țările Uniunii 

Europene asupra unor scenarii diferite, asupra unor proiecte diferite, care, de altfel, sunt deja 

dezbătute în toate statele membre ale Uniunii Europene, și aș dori ca Parlamentul român, ca 

societatea civilă din România să participe la această dezbatere, pentru că putem învăța multe 

de la români. 

Prin implicarea sa în toate luptele europene, România ne oferă o frumoasă lecție de 

ambiție pentru viitor. Chiar dacă România nu este unul dintre statele membre fondatoare ale 

Uniunii, ea și-a dovedit cu prisosință  capacitatea de a fi un stat re-fondator al Uniunii într-o 

lume din ce în ce mai instabilă și care se schimbă cu o viteză uimitoare. 



 COMISIA EUROPEANĂ

 

13 

 

În 2019, țara voastră va exercita pentru prima dată Președinția Consiliului Uniunii 

Europene.  Este o oportunitate extraordinară. În fosta mea viață de Prim-ministru al 

Luxemburgului, am fost Președinte de cinci ori, dintre care de două ori am fost Președinte al 

Consiliului European. E un moment important în istoria României și e un moment important în 

istoria Uniunii Europene, cel pe care îl veți marca cu amprenta voastră, prezidând Consiliul. 

Alegerile pentru Parlamentul European din 2019 sunt o întâlnire importantă cu votul universal. 

Europa, ca toate marile ambiții și toate călătoriile lungi, necesită răbdare și hotărâre, dar și un 

nou suflu entuziast și un entuziasm regăsit. Mă bazez pe voi, pe toți românii, pentru a câștiga 

această luptă care este și o luptă a inimii. Căci trebuie să știm să iubim Europa, așa cum 

România nu a încetat să o facă de când ni s-a alăturat. 

 Eu voi continua să vă iubesc. 

Trăiască România și trăiască Europa! 

Mulțumesc. 

 

Locurile de muncă, investiţiile, creşterea şi competitivitatea 

Valorificarea oportunităţilor oferite de globalizare, în atenţia 
Comisiei 

Comisia Europeană a prezentat, în data de 10 mai 2017, documentul de reflecţie 
privind valorificarea oportunităţilor oferite de globalizare6. 

Bazat pe o evaluare justă a avantajelor şi a neajunsurilor asociate globalizării, 
documentul lansează o dezbatere cu privire la modul în care UE şi statele membre pot 
gestiona acest fenomen 
într-o manieră care să 
facă posibilă anticiparea 
evoluţiilor viitoare şi să 
permită îmbunătăţirea 
condiţiilor de trai ale 
cetăţenilor europeni. 

Documentul de 
reflecţie deschide o 
dezbatere vitală cu 
privire la modul în care 
UE poate să valorifice la 
maximum oportunităţile 
oferite de globalizare şi 
să răspundă la 
provocările care vin 
odată cu ea. 

 

 

                                                            

6 COM(2017) 240  

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-globalisation_ro.pdf
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Documentul pune accent, pe plan extern, pe nevoia de a contura o ordine globală 
cu adevărat sustenabilă, bazată pe norme şi obiective comune. UE a susţinut 
întotdeauna crearea unei cadru eficient şi „multilateral” de reglementare şi ar trebui să 
lucreze în continuare la elaborarea acestuia într-un mod care să facă posibilă abordarea 
noilor provocări şi să garanteze o punere în aplicare efectivă. De exemplu, Uniunea ar 
putea susţine elaborarea unor noi norme menite să creeze un mediu concurenţial mai 
echitabil, care să elimine comportamentele dăunătoare şi incorecte precum evaziunea 
fiscală, subvenţiile de stat nocive sau dumpingul social. Aplicarea unor instrumente 
eficace de apărare comercială şi crearea instanţei multilaterale dedicate investiţiilor ar 
putea ajuta UE să acţioneze decisiv împotriva ţărilor sau a companiilor care apelează la 
practici neloiale. 

Pe plan intern, documentul propune instrumente menite să îi protejeze pe 
cetăţeni şi să îi facă mai autonomi prin politici sociale robuste şi să le ofere sprijinul de 
care au nevoie pentru a beneficia de programe de educaţie şi formare de-a lungul 
întregii vieţi. Aplicarea unor politici privind impozitarea progresivă, investiţiile în 
inovare şi implementarea unor politici ferme în domeniul protecţiei sociale ar putea 
contribui la redistribuirea mai echitabilă a bogăţiei. În paralel, se propune ca efectele 
negative ale globalizării să fie atenuate cu ajutorul fondurilor structurale ale UE, 
utilizate pentru a sprijini regiunile vulnerabile şi al Fondului european de ajustare la 
globalizare, care îi ajută pe lucrătorii strămutaţi să îşi găsească un alt loc de muncă. 

Documentul de reflecţie privind valorificarea oportunităţilor oferite de 
globalizare va fi urmat de documente similare pe următoarele teme: 

 aprofundarea uniunii economice şi monetare, pe baza Raportului celor 
cinci preşedinţi din iunie 2015; 

 viitorul apărării europene; 

 viitorul finanţelor europene. 
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Valorificarea oportunităţilor oferite de globalizare – o sarcină comună 

Piaţa unică digitală 

Comisia solicită adoptarea rapidă a propunerilor-cheie şi prezintă 
provocările viitoare 

Comisia Europeană a prezentat, în data de 10 mai 2017, evaluarea la jumătatea 
perioadei a Strategiei sale privind piaţa unică digitală7. Aceasta trece în revistă 
progresele înregistrate, invită co-legiuitorii să acţioneze rapid cu privire la toate 
propunerile prezentate deja şi evidenţiază acţiuni suplimentare în domenii precum 
platformele online, economia de date şi securitatea cibernetică.  

Începând din luna mai 2015, Comisia Europeană a prezentat 35 de propuneri 
legislative şi iniţiative de politică, după cum a anunţat în Strategia privind piaţa unică 
digitală. În prezent se pune accent pe obţinerea unui acord politic cu Parlamentul 
European şi cu Consiliul cu privire la toate propunerile, fiind vizate în primul 
rând normele actualizate ale UE în domeniul telecomunicaţiilor, care vor stimula 
investiţiile în reţelele de mare viteză şi de calitate, fundamentale pentru dezvoltarea pe 
deplin a economiei şi a societăţii digitale. 

                                                            

7  COM(2017) 228, Comunicarea O piaţă unică digitală conectată pentru toţi 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4919_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4919_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4405_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3008_ro.htm
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=44527
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Evaluarea trasează calea de urmat în trei domenii fundamentale. 

În sectorul economiei datelor, Comisia pregăteşte o iniţiativă legislativă 
privind libera circulaţie transfrontalieră a datelor care nu au caracter personal (pentru 
toamna anului 2017), precum şi o iniţiativă privind accesibilitatea şi reutilizarea 
datelor publice şi a celor finanţate din fonduri publice (pentru primăvara anului 
2018). În plus, Comisia îşi va continua activitatea cu privire la răspundere şi la alte 
aspecte legate de date care apar pe parcurs. 

În domeniul securităţii cibernetice, până în luna septembrie 2017, Comisia 
va revizui Strategia de securitate cibernetică a UE şi mandatul Agenţiei Uniunii 
Europene pentru Securitatea Reţelelor şi a Informaţiilor (ENISA), pentru a-l alinia la 
noul cadru la nivelul UE privind securitatea cibernetică. De asemenea, Comisia va 
lucra la elaborarea unei propuneri care să conţină măsuri suplimentare privind 
standardele de securitate informatică, certificarea şi etichetarea, astfel încât obiectele 
conectate să fie mai sigure din punct de vedere cibernetic. 

În ceea ce priveşte platformele online, până la sfârşitul anului 2017, Comisia 
va pregăti o iniţiativă care va viza clauzele contractuale şi practicile comerciale 
identificate în cadrul relaţiilor dintre platforme şi întreprinderi; aceasta a luat 
totodată, recent, decizii relevante în acest sens, cu privire la asigurarea respectării 
normelor în materie de concurenţă. Comisia a desfăşurat o serie de dialoguri cu 
platformele online din cadrul pieţei unice digitale (de exemplu, Forumul UE pentru 
internet, Codul de conduită privind discursurile ilegale de incitare la ură din mediul 
online şi Memorandumul de înţelegere privind vânzarea mărfurilor contrafăcute pe 
internet) şi intenţionează să le coordoneze mai bine. Unul dintre obiective este acela 
de a înregistra progrese în ceea ce priveşte aspectele procedurale şi principiile 
referitoare la eliminarea conţinutului ilegal – notificare şi acţiune – în condiţii de 
transparenţă şi asigurând protecţia drepturilor fundamentale. 

 

https://www.enisa.europa.eu/
https://www.enisa.europa.eu/
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România8 se află pe locul 28 între cele 28 de 
state membre ale UE. În ansamblu, România a progresat 
lent în ultimul an, însă nu ajunge din urmă celelalte ţări 
din UE. În ceea ce priveşte aspectele pozitive, românii 
beneficiază de acoperire pentru conexiunile în bandă 
largă la viteze mari în zonele urbane. Cu toate acestea, 
rata digitizării economiei, inclusiv în ceea ce priveşte 
serviciile publice, şi nivelul competenţelor digitale sunt 
încă scăzute.  

În ansamblu, conform indicelui economiei şi 
societăţii digitale pentru anul 2017, România face parte din clusterul de ţări cu 
performanţe scăzute9. România a adoptat Strategia naţională privind Agenda Digitală 
pentru România 2020 în luna februarie 2015. 

 

Afaceri economice şi financiare, impozitare şi vamă 

 Previziunile economice din primăvara anului 2017: o creştere constantă 
pentru viitor10 

Economia europeană a intrat în cel de-al cincilea an de redresare, care se face 
simţită, în prezent, în toate statele membre ale UE. Se preconizează că aceasta va 
continua, într-o mare măsură, într-un ritm constant, în anul curent şi anul viitor. 

Conform previziunilor de iarnă ale Comisiei Europene se aşteaptă ca, în zona 
euro, PIB-ul să înregistreze o creştere de 1,7 % în 2017 şi, respectiv, 1,8 % în 2018 
(conform previziunilor de iarnă, creşterea preconizată a PIB-ului a fost de 1,6 % în 
2017 şi, respectiv, 1,8 % în 2018). Se estimează că în UE, în ansamblu, creşterea PIB-
ului va rămâne constantă, la 1,9 % în cei doi ani (comparativ cu 1,8 % în ambii ani, 
conform previziunilor de iarnă). 

Principalele concluzii sunt: 

 creşterea economică la nivel mondial va fi ascendentă; 

 se va înregistra o creştere temporară a inflaţiei globale; 

 se prevede o încetinire a consumului privat în funcţie de inflaţie şi o menţinere 
la acelaşi nivel a investiţiilor; 

 rata şomajului va continua să scadă; 

 starea finanţelor publice se va îmbunătăţii; 

 riscurile care afectează previziunile sunt mai echilibrate, însă valorile 
prognozate vor continua să evolueze în sens negativ; 

                                                            

8 Raportul privind progresele înregistrate în sectorul digital din Europa, care include rapoarte şi fişe 
privind telecomunicaţiile, actualizate pentru fiecare ţară 
9 Ţările cu performanţe scăzute sunt România, Bulgaria, Grecia, Italia, Croaţia, Polonia, Cipru, Ungaria şi 
Slovacia.   
10 Previziunile economice din primăvara anului 2017 

https://www.comunicatii.gov.ro/?page_id=3496
https://www.comunicatii.gov.ro/?page_id=3496
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/58638
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/58638
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ip053_en_1.pdf
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În ceea ce priveşte România, creşterea reală a 
PIB-ului se preconizează să rămână puternică, pe seama 
relaxării fiscale şi a  majorării salariilor. Şomajul a scăzut 
semnificativ în anul 2016 şi este de aşteptat să rămână la 
un nivel scăzut şi în anii 2017 şi 2018. Inflaţia urmează să 
crească. Se preconizează că deficitul bugetar va continua 
sa crească, din cauza reducerilor de taxe şi a majorării 
cheltuielilor publice. Proiectul de lege privind salarizarea 
unitară în sectorul public reprezintă un risc semnificativ 
pentru prognoza fiscală. 

Pentru România, se consideră că avansul PIB va fi de 4,3 %. Previziunile 
anterioare din iarna anului 2017 indicau o creştere a PIB de 4,4 %. Estimarea pentru 
2018 este menţinută la o creștere de 3,7 %. Pe de altă parte, deficitul bugetar ar urma să 

ajungă la 3,5 % din PIB în 2017, estimare ameliorată faţă de prognoza din februarie de 
3,6 %. Aceste niveluri ar depăşi limita de 3 % solicitată de regulile guvernanţei 
macroeconomice a UE. În 2018, deficitul bugetar ar putea crește până la 3,8 %.  

Experţii europeni atrag atenţia asupra deficitului de cont de curent, care a ajuns 
la un nivel maxim faţă de cel înregistrat în 2012. Această situaţie se datorează creşterii 
importului de bunuri de consum pe fondul unei relative stagnări (o creştere moderată) 
a bunurilor exportate.  

 Este de așteptat ca rata medie anuală a inflaţiei să revină în teritoriul pozitiv în 
2017 (1,1 %) şi să continue să crească până la 3 % în 2018. Estimările anterioare, din 
luna februarie a.c., prevedeau că inflaţia medie anuală va ajunge la 1,6 % în 2017. 
Totodată, şomajul va continua tendinţa descrescătoare în 2017 şi 2018. 

 

Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri 

externe şi politica de securitate 

 

 În data de 9 mai, dna Federica Mogherini s-a aflat la New York pentru a 
prezenta raportul anual în cadrul Consiliului de Securitate al ONU. 

 Înaltul Reprezentat a declarat că “(...) Uniunea Europeană este şi va continua 
să fie un partener de încredere, cooperant şi implicat de care are nevoie lumea. UE 
crede în ONU deoarece avem aceleaşi principii, valori, iar comunităţile noastre sunt 
construite pe aceleaşi idealuri fundamentale.” 

Totodată, Înaltul Reprezentant a menţionat că prin Strategia globală a UE care 
prevede o cooperare europeană mai strânsă în domeniul securităţii şi apărării, în mai 
puţin de un an, s-au făcut mai mulţi paşi decât în ultimii 60 de ani. Statele membre UE 
contribuie cu aproape 40% din bugetul ONU pentru operaţiunile de menţinere a păcii. 
În plus, se cooperează în mod constant în cele 15 operaţiuni militare şi civile ale UE 
desfăşurate în întreaga lume. În acelaşi timp, prin contribuţii voluntare ale UE la 
fondurile şi agenţiile ONU care reprezintă jumătate din bugetul total. Ca urmare, 
Mogherini a făcut un apel către Statele Unite să menţină finanţarea acestor agenţii ale 
ONU. La final, Înaltul Reprezentant a exprimat convingerea puternică a UE ”(...)într-o 
ordine globală bazată pe reguli  convenite de comun acord şi respectate de toată 
lumea” sub egida Organizaţiei Naţiunilor Unite. “(...)Indiferent de formă, indiferent de 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ecfin_forecast_spring_110517_ro_en.pdf
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iniţiativă, UE consideră că Organizaţia Naţiunilor Unite ar trebui să fie centrul de 
greutate al tuturor eforturilor de construire a păcii, într-un mod eficient.” 

 

 În data de 10 
mai 2017, Înaltul 
Reprezentant a avut o 
întrevedere cu ministrul 
de afaceri externe al 
Tunisiei, dl Khemaies 
Jhinaoui, la Bruxelles. 
Cei doi oficiali au salutat 
dinamica pozitivă a 
relaţiilor, iar dna Mogherini 
a subliniat angajamentul 
UE de a continua să sprijine 
Tunisia în finalizarea 
procesului de tranziţie către 
democraţie şi să continue 
pe calea reformelor. Cele 
două părţi au mai atras atenţia asupra priorităţii iniţiativei „Parteneriat pentru tineret 
UE-Tunisia” lansată în noiembrie 2016 care are ca scop promovarea schimburilor 
academice între tineri prin intermediul programelor europene, cum ar fi Erasmus+ şi 
Orizont 2020.  

Privind problemele regionale de interes comun, inclusiv situaţia din Libia, cei doi 
oficiali au reiterat sprijinul cu privire la necesitatea unei soluţii politice globale şi 
favorabile incluziunii pentru criza din Libia. 

 În data de 11 mai 2017, Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe şi 
politica de securitate a luat parte la Conferinţa pentru Somalia de la Londra care a 
fost coprezidată de guvernul federal al Somaliei, Organizaţia Naţiunilor Unite şi Regatul 
Unit al Marii Britanii.  

Înaltul Reprezentant a declarat că: ”(…) viitorul Somaliei este important pentru 
Europa, iar sprijinul nostru este important pentru Somalia”, ca urmare cei 200 de 
milioane euro anunţaţi în cadrul conferinţei „consolidează rolul UE de lider în 
sprijinirea dezvoltării, stabilităţii şi securităţii ţării. UE joacă deja un rol major 
pentru pacea din această ţară prin cele trei misiuni active, cât şi prin sprijinul oferit 
Uniunii Africane pentru menţinerea păcii (AMISOM). UE crede că oamenii din 
Somalia pot şi trebuie să-şi modeleze singuri viitorul ţării”. În plus, Mogherini a dorit 
să menţioneze că “ajutorul pentru care ne-am angajat astăzi nu poate face minuni 
fără o conducere şi o determinare puternică din interiorul Somaliei.” 

 Fondul de dezvoltare anunţat va  fi canalizat prin intermediul Fondului fiduciar 
al Uniunii Europene pentru Africa, care are ca scop abordarea cauzelor fundamentale 
ale destabilizării, deplasării forţate şi migraţiei ilegale. Sprijinul UE va contribui la 
accelerarea redresării economice a Somaliei, prin susţinerea reformelor necesare 
pentru a asigura reîncadrarea completă a Somaliei la instituţiile financiare 
internaţionale. De asemenea, Uniunea Europeană este un partener de lungă de durată 
pentru Somalia în ceea ce priveşte ajutorul pentru dezvoltare, operaţiuni de menţinere 
a păcii şi ajutor umanitar. Pentru perioada 2015-2020, cooperarea UE şi a statelor sale 
membre, inclusiv operaţiunile de dezvoltare, ajutor umanitar şi de menţinere a păcii, se 
ridică la 3,4 miliarde de euro. 
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