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PARLAMENTUL EUROPEAN 
 

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

şi Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen (FEMM) 

Aderarea UE la Convenţia de la Istanbul 

În data de 8 iunie 2017, în cadrul şedinţei comune a comisiilor LIBE şi FEMM a 
fost dezbătut proiectul de raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind 
încheierea, de către Uniunea Europeană a Convenţiei Consiliului Europei privind 
prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice, 
denumită şi „Convenţia de la Istanbul”.  

Egalitatea de gen şi nediscriminarea sunt valori fundamentale ale UE, consacrate 
în tratate. 

Conform raportul Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale ale Uniunii Europene 
- Violenţa împotriva femeilor: o anchetă la nivelul UE (martie 2014), o treime din 
totalul femeilor din Europa s-au confruntat cu acte de violenţă fizică sau sexuală cel 
puţin o dată în viaţa lor de adult, 20 % au fost hărţuite în mediul online, o femeie din 
douăzeci a fost violată şi mai mult de o femeie din zece a fost victima unor acte de 
violenţă sexuală în care s-a făcut uz de forţă. 

Din cauza politicilor şi legislaţiilor diferite din statele membre, cetăţenii şi 
rezidenţii din UE nu beneficiază de acelaşi grad de protecţie împotriva violenţei de gen, 
fiind vulnerabili la astfel de violenţe. Violenţa împotriva femeilor şi violenţa de gen sunt 
larg răspândite în UE şi includ violenţa psihologică, fizică, economică şi politică. 

Conform amendamentelor aduse proiectului de raport sunt necesare măsuri 
suplimentare, în cooperare cu statele membre, pentru a încuraja femeile care au fost 
victime ale violenţei să raporteze aceste experienţe şi să ceară ajutor şi informaţii 
despre drepturile lor şi accesul la justiţie.  

Violenţa de gen nu ar trebui considerată o problemă ce poate fi amânată şi 
tratată ulterior, întrucât aceasta afectează peste 250 de milioane de femei şi fete doar în 

file:///D:/Downloads/s-2014_2019-plmrep-COMMITTEES-CJ01-PR-2017-06-08-1120169RO.pdf
file:///D:/Downloads/fra-2014-vaw-survey-at-a-glance-oct14_ro.pdf
file:///D:/Downloads/s-2014_2019-plmrep-COMMITTEES-CJ01-AM-2017-06-08-1125767RO.pdf
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UE şi are efecte majore asupra societăţii (creşte sentimentul de teamă şi polarizare, 
contribuie la instalarea stresului şi a bolilor mintale). 

Institutul European pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi (EIGE) 
estimează că costul la nivelul societăţii ca urmare a violenţei de gen în UE se ridică la 
226 de miliarde euro anual. 

Aderarea UE la Convenţia de la Istanbul va oferi un cadru juridic european 
coerent pentru prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei de 
gen şi pentru protejarea victimelor violenţei, în politicile interne şi externe ale UE.  

Dna Christine Revault D'allonnes Bonnefoy (S&D; Franţa) şi dna Anna Maria 
Corazza Bildt (PPE, Suedia), raportorii acestui document, recomandă Consiliului UE, 
Comisiei Europene şi statelor membre ale UE să se asigure că negocierile din cadrul 
Consiliului UE se vor încheia rapid, astfel încât UE să poată semna şi încheia Convenţia 
de la Istanbul; Parlamentul European să iniţieze încheierea rapidă a unui acord privind 
Codul de conduită privind cooperarea dintre UE şi statele membre pentru 
implementarea convenţiei; să asigure un nivel adecvat de pregătire pentru toţi cei care 
se ocupă de victime; să promoveze activ o schimbare de atitudine şi comportamente, 
făcând eforturi pentru a încuraja toţi cetăţenii, să contribuie activ la prevenirea tuturor 
formelor de violenţă; să implementeze dispoziţiile Convenţiei de la Istanbul privind 
migraţia şi azilul, ţinând seama de faptul că femeile migrante şi femeile care solicită azil 
sunt deosebit de vulnerabile la violenţa de gen. 

De asemenea, i se solicită Comisiei Europene să prezinte un act legislativ pentru 
a sprijini statele membre ale UE în prevenirea şi eliminarea tuturor formelor de 
violenţă împotriva femeilor şi a fetelor, precum şi a violenţei de gen.  

Votul asupra raportului este programat pentru începutul lunii iulie a.c. 

 

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

 Drogurile legale 

Joi, 8 iunie a.c. membrii comisiei LIBE au adoptat reguli noi privind abordarea 
fenomenului drogurilor legale.  

În anul 2013, Comisia Europeană a prezentat, două propuneri legislative 
Regulamentul privind noile substanţe psihoactive şi Directiva de stabilire a dispoziţiilor 
minime privind elementele constitutive ale infracţiunilor şi sancţiunile aplicabile în 
domeniul traficului ilicit de droguri, în ceea ce priveşte definirea termenului „drog”.  
Poziţia Parlamentului European asupra propunerilor a fost adoptată în data de 17 
aprilie 2014, însă Consiliul UE a refuzat să o facă din cauza unui dezacord privind 
temeiul juridic al propunerii de Regulament.  

 În urma solicitării Preşedinţiei olandeze a Consiliului UE, în luna august 2016, 
Comisia Europeană a prezentat modificări la Regulamentul de instituire a Observatorul 
European pentru Droguri şi Toxicomanie (OEDT), integrând principalele dispoziţii 
privind sistemul de alertă timpurie şi procedura de evaluare a riscurilor incluse în 
propunerea din 2013.   

Potrivit noilor norme susţinute de Comisia LIBE, termenele pentru determinarea 
riscurilor prezentate de noile substanţele psihoactive (NSP) vor fi reduse la jumătate 
pentru întreaga procedură.  De asemenea, din momentul includerii acestora pe lista 
substanţelor stupefiante ilegale, acestea vor face obiectul dreptului penal. 

http://eige.europa.eu/
https://rm.coe.int/168008482e
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013PC0619&from=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013PC0618&from=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013PC0618&from=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013PC0618&from=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV%3Ac11518
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV%3Ac11518
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Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie este Agenţia europeană 
pentru droguri însărcinată cu monitorizarea tuturor substanţelor noi raportate de către 
statele membre, care va trebui să gestioneze schimbul de informaţii, să facă un prim 
raport cu privire la orice substanţă suspectă şi să pregătească evaluări privind riscul. În 
urma raportului, Comisia Europeană va avea la dispoziţie un termen de două săptămâni 
pentru a solicita o evaluare a riscurilor pe care îl prezintă noua substanţă, care trebuie 
prezentată în termen de şase săptămâni de la data solicitării. Prin urmare, Comisia 
Europeană va fi în măsură să adopte o decizie de interzicere a substanţei, fără a mai 
avea obligaţia de a consulta în prealabil Consiliul UE. Statele membre trebuie să aplice 
interdicţia în termen de cel mult şase luni de la data deciziei Comisiei Europene.  

Europol va avea un rol important în cadrul sistemului de avertizare timpurie şi 
în procedura de evaluare a riscurilor, în ceea ce priveşte determinarea gradului de 
implicare al organizaţiilor criminale în fabricarea şi distribuţia noilor substanţe 
psihoactive.   

Dl Michal Boni (PPE, PL), raportorul Parlamentului European a declarat că: „(…) 
avem nevoie de un sistem rapid şi eficient care să monitorizeze substanţele psihoactive 
noi, ce apar în fiecare an, vândute adesea pe internet, care prezintă un pericol pentru 
sănătatea noastră şi în special pentru tineri(…).” 

Comisia LIBE a adoptat modificările cu 39 de voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 1 
abţinere, urmând a fi aprobate, în sesiunea plenară din toamna anului în curs. 

Comisia pentru afaceri economice şi monetare (ECON)  

 

Dubla impunere în UE 

Joi, 8 iunie a.c., comisia ECON  a dezbătut şi aprobat proiectul de raport 
referitor la propunerea de directivă a Consiliului privind mecanismele de soluţionare a 
litigiilor legate de dubla impunere în Uniunea Europeană. 

 Diferenţele dintre sistemele fiscale din statele membre ale UE pot duce la dubla 
impozitarea a societăţilor din UE pe acelaşi venit sau capital. Potrivit Comisiei 
Europene, în prezent, există aproximativ 900 de litigii privind dubla impozitare în UE 
care implică mai mult de 10.5 de miliarde euro. Procedurile actuale de soluţionare a 
litigiilor sunt prea lungi, costisitoare şi adesea nu conduc la un acord.  

Prin acest raport, membrii Comisiei ECON, au sprijinit procedura de arbitraj 
pentru a stabili diferendele în curs şi crearea unei comisii consultative, al cărei aviz să 
fie obligatoriu. De asemenea, se solicită ca, după o perioadă de cinci ani, pe baza unei 
consultări publice şi în urma discuţiilor cu autorităţile competente, Comisia Europeană 
să înceapă examinarea aplicării cu privire la posibila extindere a domeniului său de 
aplicare pentru a acoperi toate situaţiile de dublă impunere (cum ar fi: impozitele 
indirecte, impozitele pe venit, impozitele pe moşteniri, impozitarea pensiilor 
ocupaţionale). 

Pentru a crea un cadru armonizat şi transparent privind mecanismele de 
soluţionare a litigiilor referitoare la dubla impunere, se propune ca, pe lângă publicarea 
cel puţin a unui rezumat al deciziilor finale ale autorităţilor competente, Comisia 
Europeană ar trebui să pună la dispoziţie aceste informaţii pe o pagină de internet 
gestionată la nivel central.  

Dl Michael Theurer (ALDE, DE), raportorul PE al documentului a declarat că: 
„(…) aceste propuneri constituie un pas important către rezolvarea problemei dublei 

http://www.emcdda.europa.eu/
file:///D:/Downloads/s-2014_2019-plmrep-COMMITTEES-ECON-PR-2017-06-08-1116634RO.pdf
file:///H:/propunerea%20de%20directivă%20a%20Consiliului%20privind%20mecanismele%20de%20de%20soluționare%20a%20litigiilor%20legate%20de%20dubla%20impunere%20în%20Uniunea%20Europeană
file:///H:/propunerea%20de%20directivă%20a%20Consiliului%20privind%20mecanismele%20de%20de%20soluționare%20a%20litigiilor%20legate%20de%20dubla%20impunere%20în%20Uniunea%20Europeană
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impuneri, care împiedică buna funcţionare a pieţei unice. Comisia ECON doreşte să 
ofere autorităţilor naţionale stimulente ca să acţioneze mai rapid şi să acorde 
soluţionarea. Proiectul de raport solicită termene mai scurte1 şi sancţiuni care 
urmează să nu fie impuse contribuabilului până când se ajunge la o decizie cu 
caracter obligatoriu (…).”   

Raportul a fost aprobat, de membrii comisiei ECON, cu 41 de voturi pentru, 1 vot 
împotrivă şi 1 abţinere.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           

1
 Amendamente: Autorităţile competente ale statelor membre în cauză adoptă o decizie privind 

acceptarea şi admisibilitatea plângerii unui contribuabil în termen de trei luni (faţă de şase luni cum 
era până în prezent) de la primirea acesteia. Autorităţile competente informează fără întârziere 
contribuabilii şi autorităţile competente din celelalte state membre cu privire la decizia lor. În cazul în 
care autorităţile competente din statele membre în cauză nu au luat o decizie cu privire la plângerea unui 
contribuabil în termen de trei luni (faţă de şase luni, cum prevedea iniţial) de la primirea acesteia, se va 
considera că plângerea a fost respinsă. 
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PRESEDINŢIA MALTEZĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 
 
 

Reuniunea Consiliului transporturi, telecomunicaţii şi energie 

În cadrul reuniunii Consiliului Transporturi, Telecomunicaţii şi Energie din 8-9 
iunie 2017, miniştrii au adoptat concluziile privind  Priorităţile politicii UE în domeniul 
transportului maritim până în 2020. Acestea sunt: 

-  competitivitatea şi asigurarea unor condiţii de concurenţă echitabile în 
Europa şi în afara acesteia. S-a insistat asupra necesităţii de a îmbunătăţi conectivitatea 
prin legături maritime fiabile şi durabile, precum şi  de a crea o  reţea de  coridoare de 
transport multimodal care să conecteze zonele industriale, periferice şi insulare. De 
asemenea, miniştrii s-au pronunţat pentru asigurarea unor condiţii cadru stabile, 
previzibile şi competitive, bazate pe standarde internaţionale ridicate în ceea ce priveşte 
siguranţa, securitatea, mediul şi condiţiile sociale; 

- digitizarea: s-a exprimat necesitatea punerii în aplicare a iniţiativei „Centura 
albastră” şi a fost subliniată importanţa, dezvoltării soluţiilor digitale şi a tehnologiei 
maritime avansate, precum şi promovarea utilizării datelor deschise; 

- decarbonizarea şi reducerea emisiilor atmosferice - miniştri au invitat 
statele membre ca împreună cu Comisia Europeană, să depună eforturi în vederea 
adoptării, în anul 2018, a unei strategii ambiţioase privind reducerea emisiilor de GES 
generate de nave. De asemenea, miniştrii încurajează Comisia Europeană şi statele 
membre să coopereze în vederea asigurării respectării normelor privind emisiile 
atmosferice provenind de la nave şi să facă schimb de date în această privinţă. 

 Concluziile privind siguranţa rutieră  

Întrucât siguranţa rutieră este o responsabilitate partajată, concluziile stabilesc 
obligaţii atât pentru statele membre, cât şi pentru instituţiile Uniunii Europene după 
cum urmează: 

Statele membre se vor angaja: 

 - să continue şi să consolideze măsurile necesare pentru a reduce la jumătate 
numărul deceselor cauzate de accidentele rutiere în UE până în 2020 faţă de nivelul de 
referinţă din 2010; 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9976-2017-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9976-2017-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9994-2017-INIT/ro/pdf
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- să intensifice cooperarea dintre statele membre cu privire la planurile şi 
strategiile care vizează siguranţa rutieră; 

- să ţină cont de deplasarea cu bicicleta şi mersul pe jos în planurile de mobilitate 
şi în politicile şi măsurile de siguranţă; 

- să îmbunătăţească siguranţa participanţilor la trafic prin dezvoltarea unei 
infrastructuri rutiere mai sigure; 

- să stabilească un obiectiv de reducere la jumătate a numărului de vătămări 
grave în UE, până în 2030 faţă de nivelul din 2020. 

 

Statele membre vor solicita Comisiei Europene: 

- să sporească protecţia participanţilor la trafic, în special a participanţilor la 
trafic vulnerabili; 

- să pregătească un nou cadru de politică de siguranţă rutieră pentru deceniul de 
după 2020; 

- să analizeze consolidarea cadrului juridic al Uniunii în domeniul siguranţei 
rutiere cu un accent deosebit pe cooperarea statelor membre cu privire la recunoaşterea 
reciprocă a decăderii din dreptul de a conduce autovehicule. 

Totodată, în cadrul reuniunii s-a propus ca industria în cooperare cu societatea 
civilă să dezvolte sisteme de transport inteligente care să fie sigure, compatibile şi 
interoperabile la nivel european. 

Miniştrii au susţinut o dezbatere cu privire la propunerea de actualizare a 
normelor privind formarea şi calificările conducătorilor auto de camioane şi autobuze2. 
Normele îmbunătăţite vor acorda mai multă atenţie în cursul formării, aspectelor de 
siguranţă şi de mediu şi vor ameliora recunoaşterea formării primite într-un alt stat 
membru al UE. 

Pentru a îmbunătăţi siguranţa rutieră, propunerea insistă asupra formării 
conducătorilor auto în sensul anticipării situaţiilor din trafic şi adaptării la riscuri. 
Aceasta include un stil de conducere adecvat unor condiţii rutiere, de trafic şi 
meteorologice diferite, precum şi recunoaşterea unor situaţii periculoase în care s-ar 
putea afla participanţii la trafic vulnerabili, precum pietonii şi ciclişti. 

În plus faţă de formarea iniţială, conducătorii auto trebuie să urmeze 35 de ore 
de formare continuă, din cinci în cinci ani, pentru a-şi menţine şi actualiza 
competenţele. Aceasta înseamnă că o formare de o mai bună calitate va avea un impact 
mult mai puternic decât simpla pregătire a unor noi conducători auto pentru profesia 
lor. 

Proiectele de norme prevăd, de asemenea, faptul că conducătorii auto 
profesionişti calificaţi ar trebui să aibă marcat codul armonizat al UE nr. 95 pe permisul 
de conducere sau, dacă acest lucru nu este posibil, pe o carte de calificare separată 
pentru conducători auto. Codul atestă respectarea cerinţelor relevante de către 
conducătorul auto. Toate statele membre trebuie apoi să îi recunoască calificările. 
Conform estimărilor Comisiei Europene, circa 46 700 de conducători auto au 

                                                           

2
 Comunicat de presă 

http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/06/08-tte-training-lorry-bus-drivers/
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/06/08-tte-training-lorry-bus-drivers/
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/06/08-tte-training-lorry-bus-drivers/
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întâmpinat dificultăţi în 2016, încercând să obţină recunoaşterea formării primite într-
un alt stat membru al UE. 

În partea a doua a lucrărilor destinată domeniului telecomunicaţiilor miniştrii au 
susţinut o dezbatere cu privire la proiectul de Regulament privind serviciile de livrare 
transfrontalieră de colete în UE. Potrivit noilor norme, serviciile de livrare 
transfrontalieră de colete vor fi mai transparente şi mai bine monitorizate. Acestea ar  
contribui la reducerea tarifelor care nu sunt pe deplin justificate. În plus se aşteaptă ca 
preţurile mai transparente şi mai mici să stimuleze achiziţiile transfrontaliere online în 
UE. De asemenea, proiectul de norme conferă autorităţilor de reglementare competenţe 
pentru a monitoriza mai bine evoluţiile de pe piaţa serviciilor de livrare a coletelor. 
Firmele de livrare vor trebui să furnizeze autorităţilor naţionale de reglementare 
diferite seturi de date, permiţând astfel acestora să evalueze preţurile şi să identifice 
disfuncţionalităţile pieţei. 

Miniştrii au fost invitaţi să susţină o dezbatere cu privire la revizuirea 
normelor în domeniul telecomunicaţiilor. Revizuirea are ca obiectiv 
îmbunătăţirea conectivităţii fixe şi mobile în întreaga Europă prin încurajarea 
investiţiilor, concurenţei şi inovaţiilor, asigurând, de asemenea, o protecţie puternică a 
consumatorilor. În cadrul dezbaterii, miniştrii s-au pronunţat pentru un cadru de 
reglementare transparent şi pentru o bună coordonare la nivelul UE. Totodată, mai 
multe state membre au considerat că un schimb intens de bune practici în materie de 
reglementare prin utilizarea structurilor deja existente ar facilita introducerea 
comunicaţiilor mobile în bandă largă 5G şi, în general, a investiţiilor pentru reţelele de 
nouă generaţie. 

Miniştrii au mai analizat, progresele înregistrate cu privire la propunerea privind 
actualizarea normelor privind confidenţialitatea în comunicaţiile electronice. 

 

Reuniunea Consiliului justiţie ș i afaceri interne 

În cadrul reuniunii Consiliului justiţie şi afaceri interne din data de 8-9 iunie 
2017, miniştri au adoptat concluziile privind protecţia copiilor în contextul migraţiei. 
Acestea au subliniat faptul că interesul superior al copilului trebuie să fie primordial în 
toate acţiunile şi deciziile care privesc copii, precum şi în privinţa măsurilor de 
relocarea, integrare sau returnare. De asemenea, miniştrii s-au pronunţat pentru 
asigurarea protecţiei imediate a copiilor împotriva violenţei, exploatării şi a traficului şi 
pentru evaluarea rapidă a acestora în scopul evitării abuzurilor. Nu în ultimul rând, 
miniştrii au subliniat faptul că măsurile luate de Uniunea Europeană şi de statele 
membre ar trebui să vizeze o analiză suplimentară şi prevenirea utilizării 
vulnerabilităţii copiilor de către părinţi sau alţi titulari pentru a obţine posibilitatea de 
intrare legală în Uniunea Europeană, fără a aduce atingere acquis-lui existent al UE 
privind dreptul la reîntregirea sau unitatea familiei şi drepturile specifice ale copilului. 

 Miniştrii justiţiei şi ai afacerilor interne au susţinut o dezbatere cu privire la 
infracţiunile din spaţiul cibernetic. Discuţiile s-au desfăşurat pe baza soluţiilor practice 
identificate ca urmare a procesului Comisiei de consultare a experţilor şi au  
vizat probele electronice. Consiliul a sprijinit punerea în aplicare rapidă a unor  
măsuri concrete pentru îmbunătăţirea cooperării între autorităţile judiciare,  precum şi 
cu prestatorii de servicii. Acestea includ crearea unei versiuni electronice uşor de 
utilizat a ordinului european de anchetă, crearea unor puncte de contact unice în cadrul 
autorităţilor statelor membre şi al prestatorilor de servicii pentru a facilita cooperarea, 
raţionalizarea politicilor prestatorilor de servicii în ceea ce priveşte procedurile şi 

http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/06/09-more-transparent-cross-border/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10085-2017-INIT/ro/pdf
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condiţiile de solicitare a accesului şi standardizarea formularelor utilizate de statele 
membre pentru a solicita accesul la probele electronice. Pentru a se îmbunătăţi 
cooperarea cu autorităţile din SUA, un partener primordial atunci când este vorba de 
probele electronice ar trebui consolidate şi mai mult schimbul de bune practici şi 
formarea practicienilor. 

Marea majoritate a miniştrilor au susţinut necesitatea de a se avea în vedere 
măsuri legislative la nivelul UE în ceea ce priveşte cooperarea directă cu prestatorii de 
servicii şi stabilirea unor condiţii comune şi a unor garanţii minime ale UE pentru 
accesarea directă de către autorităţi a datelor, prin intermediul unui sistem informatic. 
Mai mulţi miniştrii au subliniat că în elaborarea unui astfel de cadru trebuie să se ţină 
seama în mod corespunzător de aspectele legate de protecţia datelor, precum şi de 
necesitatea de a se lua în considerare discuţiile desfăşurate în prezent la nivel 
internaţional şi de a se asigura sinergii adecvate cu acestea. Având în vedere caracterul 
urgent semnalat de mai mulţi miniştri, Comisia şi-a anunţat intenţia de a prezenta o 
propunere legislativă la începutul anului viitor. 

Comisia Europeană a informat miniştrii cu privire la lucrările efectuate în cadrul 
procesului de consultare a experţilor pe tema criptării, prevăzut să continue în lunile 
următoare. De asemenea, Preşedinţia Consiliului UE a informat miniştrii cu privire la 
situaţia actuală în ceea ce priveşte păstrarea datelor. 

În cadrul reuniunii Consiliul a mai susţinut o dezbatere cu  privire la directiva 
care stabileşte noi norme privind contractele de furnizare de conţinut digital 
şi servicii digitale dintre întreprinderi şi consumatori. Obiectivul noilor norme este 
acela de a asigura un nivel ridicat de protecţie şi de securitate juridică pentru 
consumatorii europeni, în special în cazul achiziţiilor transfrontaliere, precum şi de a 
oferi întreprinderilor, în special IMM-urilor, posibilitatea de a realiza mai uşor vânzări 
în întreaga UE. Cele mai importante elemente ale dezbaterii s-au referit la:  

 domeniul de aplicare al directivei, în special conţinutul digital 
încorporat, serviciile de comunicaţii interpersonale ”over the top” (OTT- uri),  
contractele la pachet şi prelucrarea datelor cu caracter personal; 

 măsurile reparatorii pentru nefurnizare şi neconformitate - în 
vederea respectări intereselor, atât ale consumatorilor, cât şi ale furnizorilor, textul 
prevede că furnizorilor ar trebui să li se acorde o „a doua şansă” în cazul nefurnizării 
înainte de a se putea rezilia contractul; 

 termenele pentru răspunderea furnizorilor: s-a stabilit că 
răspunderea furnizorului pentru neconformitate nu poate fi mai scurtă de 2 ani; 

 perioada de inversarea a sarcinii probei - această perioadă pe 
parcursul căreia sarcina probei pentru neconformitate revine furnizorului se stabileşte 
la un an. 

Miniştrii justiţiei au susţinut un schimb de puncte de vedere cu privire la 
propunerea de regulament privind competenţa recunoaşterea şi 
executarea hotărârilor în materie matrimonială şi în materia autorităţii 
părinteşti şi privind răpirea internaţională de copii (Regulamentul Bruxelles    
IIa reformare). În cursul dezbaterii, miniştrii au confirmat faptul că dispoziţia cu privire 
la dreptul copilului de a fi ascultat trebuie să fie inclusă în procedurile de reformare a 
Regulamentului Bruxelles IIa şi că această dispoziţie ar trebui să fie inspirată, cel puţin 
de articolul 12 din Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului. 

http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/06/08-contracts-for-digital-content-supply/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9317-2017-INIT/ro/pdf
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Un alt punct pe ordinea de zi a fost Directiva privind combaterea prin măsuri de 
drept penal a spălării banilor. 

Discuţiile din cadrul Consiliului s-au concentrat, în special asupra următoarelor 
aspecte: 

 domeniul de aplicare al definiţiei „activităţii infracţionale”  
(articolul 2, punctul 1), în legătură cu care Consiliul a confirmat faptul că toate 
categoriile de infracţiuni definite în Convenţia de la Varşovia a Consiliului Europei sunt 
considerate infracţiuni principale, în timp ce trimiterile la legislaţia UE existentă în care 
sunt definite infracţiuni specifice sunt incluse, la rândul lor, pentru a se asigura că 
acestea sunt luate în considerare în cadrul categoriei respective. Mai mult, pentru a 
aborda ameninţarea crescândă pe care o reprezintă criminalitatea informatică, 
Consiliul UE a convenit că această categorie ar trebui să fie şi ea acoperită de definiţia 
activităţii infracţionale;  

 introducerea unei obligaţii privind incriminarea autospălării 
de bani [articolul 3, alineatul (3)]; 

 legătura cu Directiva PIF, care prevede norme specifice pentru 
activităţile de spălare de bani care implică bunuri provenite din săvârşirea unor 
infracţiuni care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii [articolul 1, 
alineatul (2)], Consiliul UE subliniind faptul că statele membre pot transpune aceste 
norme la nivel naţional, prin intermediul unui cadru cuprinzător unic privind spălarea 
de bani. 

În partea a doua a reuniunii destinată domeniului afaceri interne, miniştrii au 
dezbătut propunerile legislative de îmbunătăţire a Sistemului de Informaţii Schengen 
prezentate de Comisia Europeană în decembrie 2016. De asemenea, miniştrii au 
susţinut o dezbatere cu privire la sistemul european de informaţii şi de autorizare 
privind călătoriile, care urmăreşte să colecteze informaţii de la călătorii exoneraţi de 
obligaţia de a deţine viză anterior călătoriilor acestora în UE. 

În cadrul formaţiunii Consiliului UE, 20 de state membre au ajuns la un acord 
politic cu privire la instituirea, în cadrul cooperării consolidate, a noului Parchet 
European. 

După acordul cu privire la abordarea generală la care s-a ajuns între Austria, 
Belgia, Bulgaria, Croaţia, Cipru, Republica Cehă, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, 
Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Portugalia, România, Slovacia, Spania şi 
Slovenia, urmează ca Parlamentul European să îşi dea aprobarea, înainte ca 
regulamentul să fie în cele din urmă adoptat. Alte state membre se pot alătura celor 20 
de membri fondatori în orice moment după adoptarea regulamentului. 

Parchetul European va funcţiona ca un birou unic pentru toate statele membre 
participante. Acest organism va dispune de un înalt grad de specializare şi va fi 
independent, urmând să fie înfiinţat separat de instituţiile şi serviciile UE existente. 
Parchetul European va acţiona în interesul Uniunii şi nu va putea nici să solicite, nici să 
accepte instrucţiuni din partea instituţiilor UE sau a autorităţilor naţionale. 

Din punct de vedere organizaţional, Parchetul European va dispune de un birou 
central la nivelul UE şi de un nivel de servicii descentralizate formate din procurori 
europeni delegaţi, care se vor afla în statele membre şi vor continua să îşi exercite şi 
atribuţiile de procurori naţionali (după aşa-numitului model al „dublei 
responsabilităţi”). La nivel central vor fi supervizate cercetările şi urmăririle penale 
desfăşurate la nivel naţional, astfel încât să se asigure o coordonare eficientă şi o 

http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/06/08-countering-money-laundering-by-criminal-law/
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/06/09-etias/
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abordare uniformă în întreaga UE. Această organizare va reuni o gamă largă de 
cunoştinţe de specialitate şi de experienţe diversificate cu privire la sistemele juridice 
naţionale, permiţând totodată instituţiei să rămână independentă. În cazul în care 
Parchetul deschide o anchetă, autorităţile naţionale nu îşi exercită competenţele pentru 
acelaşi tip de activitate infracţională. 

Parchetul European va putea investiga în mod eficient infracţiunile care vizează 
bugetul UE şi cazurile de fraudă în materie de TVA, cum ar fi cele comise în detrimentul 
fondurilor UE şi a căror valoare depăşeşte 10 000 euro şi cele de fraudă transfrontalieră 
în materie de TVA în valoare de peste 10 de milioane de euro. Acesta va avea 
posibilitatea de a acţiona rapid fără ca intervenţia sa să fie îngrădită de graniţele dintre 
statele membre şi fără să fie nevoie să recurgă la proceduri de cooperare judiciară 
îndelungate. Parchetul va intenta acţiuni împotriva persoanelor găsite vinovate direct în 
faţa instanţelor naţionale. Intervenţia sa ar urma să ofere mai multe şanse de reuşită 
acţiunilor de urmărire penale şi de recuperare a sumele fraudate. 

În timp ce Parchetul European va avea responsabilitatea derulării cercetării 
penale, OLAF va continua să efectueze investigaţii administrative în cazurile de nereguli 
şi fraude care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii în toate statele membre 
ale sale. În acest fel se va asigura protecţia optimă a bugetului UE şi va creşte numărul 
de condamnări şi rata de recuperare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 COMISIA EUROPEANĂ

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMISIA EUROPEANĂ 
 

 Afaceri economice şi financiare 

Finalizarea Uniunii pieţelor de capital: ducând mai departe prima 
rundă de realizări 

După aproape doi ani de la lansarea Planului de acţiune privind Uniunea pieţelor 
de capital, Comisia a prezentat, în data de 8 iunie 2017 o evaluarea intermediară3 şi o 
serie de noi iniţiative importante pentru a se asigura că acest program de reformă 
rămâne adecvat scopului său. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

3 COM(2017) 292  

Uniunea pieţelor de capital este un pilon esenţial al Planului de investiţii pentru Europa elaborat 

de Comisie, așa-numitul Plan Juncker. Printr-o combinaţie de reforme de reglementare și de altă 

natură, acest proiect urmărește să pună într-o legătură mai bună economiile și investiţiile. Scopul 

său este de a consolida sistemul financiar european prin oferirea unor surse alternative de 

finanţare și extinderea oportunităţilor pentru consumatori și investitorii instituţionali. Pentru 

întreprinderi, în special pentru IMM-uri și întreprinderile nou-înfiinţate, uniunea pieţelor de 

capital înseamnă acces la mai multe oportunităţi de finanţare, cum ar fi capitalul de risc și 

finanţarea participativă. Uniunea pieţelor de capital relansată este puternic axată pe finanţare 

sustenabilă și ecologică: în timp ce sectorul financiar începe să ajute investitorii preocupaţi de 

sustenabilitate să aleagă proiecte și întreprinderi adecvate, Comisia este hotărâtă să se afle în 

fruntea eforturilor globale de a sprijini aceste tendinţe. 

 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/COM_2017_292_EN_ACTE_f.pdf
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Evaluarea intermediară prezintă progresele considerabile înregistrate până acum 
în punerea în aplicare a Planului de acţiune din 2015, în douăzeci de luni fiind realizate 
aproximativ două treimi dintre cele 33 de acţiuni. În paralel cu evaluarea intermediară 
a Uniunii pieţelor de capital, Comisia prezintă şi o serie de măsuri care să încurajeze 
investiţiile pe termen lung printr-o revizuire a calibrărilor prudenţiale privind 
investiţiile în societăţi de infrastructură: 

1. consolidarea competenţelor Autorităţii europene pentru valori mobiliare 
şi pieţe, cu scopul de a promova o supraveghere coerentă şi eficace în întreaga UE şi în 
afara acesteia; 

2. asigurarea unui mediu de reglementare mai echilibrat pentru IMM-urile 
cotate pe pieţe publice; 

3. revizuirea tratamentului prudenţial al firmelor de investiţii; 

4. evaluarea argumentelor în favoarea unui cadru la nivelul UE privind 
acordarea licenţelor şi regimul de paşaport pentru activităţile din domeniul tehnologiei 
financiare; 

5. prezentarea unor măsuri menite să sprijine pieţele secundare pentru 
creditele neperformante şi analizarea unor iniţiative legislative care să consolideze 
capacitatea creditorilor garantaţi de a recupera valoarea creditelor garantate acordate 
întreprinderilor şi antreprenorilor; 

6. întreprinderea unor acţiuni concrete în urma recomandărilor Grupului de 
experţi la nivel înalt privind finanţarea sustenabilă; 

7. facilitarea distribuţiei transfrontaliere şi a supravegherii OPCVM-urilor şi 
a fondurilor de investiţii alternative (FIA); 

8. oferirea unor orientări cu privire la normele UE existente pentru tratarea 
investiţiilor transfrontaliere în UE şi asigurarea unui cadru adecvat pentru soluţionarea 
amiabilă a litigiilor în materie de investiţii; 

9. formularea unei propuneri cu privire la o strategie cuprinzătoare a UE 
vizând analizarea măsurilor de sprijinire a dezvoltării pieţelor de capital locale şi 
regionale. 

 

 Viitorul Europei 

Comisia lansează o dezbatere privind trecerea la o Uniune a 
securităţii şi a apărării 

În data de 7 iunie 2017, Comisia a lansat o 
dezbatere publică4 privind viitoarea direcţie în 
materie de apărare într-o Uniune Europeană 
alcătuită din 27 de membri. 

În urma publicării Cărţii albe a Comisiei 
privind viitorul Europei, documentul de dezbatere 
prezintă diferite scenarii cu privire la modul de 
abordare a ameninţărilor din ce în ce mai mari la 
adresa securităţii şi apărării cu care se confruntă 

                                                           

4 COM(2017) 315 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-defence_ro.pdf
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Europa, precum şi la modul de consolidare a capacităţilor de apărare ale Europei până 
în 2025. Dezbaterea va contribui în mod esenţial la luarea deciziei privind modul în 
care Uniunea va consolida protecţia şi securitatea cetăţenilor europeni, aspect care s-a 
aflat în centrul priorităţilor Comisiei Juncker. Documentul de dezbatere este 
completat de propuneri concrete prezentate pentru a lansa un Fond european de 
apărare, menit să consolideze eficienţa contribuţiilor financiare ale statelor membre la 
capacităţile de apărare comune. 

 În cadrul scenariului intitulat „Cooperarea în domeniul securităţii 
şi apărării”, statele membre ar continua să ia decizii în legătură cu necesitatea 
cooperării în materie de securitate şi apărare pe bază de voluntariat şi de la caz la caz, în 
timp ce UE ar continua să vină în completarea eforturilor naţionale. Cooperarea în 
domeniul apărării ar urma să fie consolidată, însă participarea UE la cele mai 
solicitante operaţiuni ar rămâne în continuare limitată. Noul Fond european de apărare 
ar contribui la dezvoltarea unor noi capacităţi comune, însă statele membre ar continua 
să monitorizeze, în mod individual, cea mai mare parte a dezvoltării şi achiziţiei de 
capacităţi de apărare. Cooperarea dintre UE şi NATO şi-ar păstra formatul şi structura 
actuală. 

 Scenariul mai ambiţios, intitulat „Securitate şi apărare partajate”, se 

bazează pe punerea în comun, de către statele membre, a anumitor resurse financiare şi 
operaţionale, pentru a spori solidaritatea în domeniul apărării. De asemenea, UE ar 
deveni mai implicată în protecţia Europei în interiorul şi în afara frontierelor sale. Ea 
şi-ar asuma un rol mai important în domenii precum securitatea cibernetică, protecţia 
frontierelor sau lupta împotriva terorismului şi ar consolida dimensiunea de securitate 
şi de apărare a politicilor interne ale UE, cum ar fi energia, sănătatea, taxele vamale sau 
spaţiul. Acest lucru ar fi însoţit de o voinţă de acţiune politică, precum şi de un proces 
de luare a deciziilor aferente unui context aflat în evoluţie rapidă. UE şi NATO ar urma, 
de asemenea, să îşi intensifice cooperarea reciprocă şi să îşi coordoneze acţiunile în 
privinţa unui spectru complet de probleme. 

https://ec.europa.eu/commission/priorities_ro


 COMISIA EUROPEANĂ

 

17 

 

 Cel mai ambiţios scenariu, 
intitulat „Securitate şi apărare 
comune”, prevede definirea progresivă 
a unei politici de apărare comune a 
Uniunii, care să conducă la o apărare 
comună în temeiul articolului 42 din 
Tratatul UE. Prevederea existentă 
permite unui grup de state membre să 
ducă apărarea europeană la un nivel 
superior. Conform acestui scenariu, 
protejarea Europei ar deveni o 
responsabilitate a UE şi a NATO, de care 
ar putea beneficia ambele părţi. UE ar fi 
în măsură să desfăşoare operaţiuni de 
securitate şi de apărare de înalt nivel, 
susţinută de un nivel ridicat de integrare 
a forţelor de apărare ale statelor 

membre. UE ar urma să susţină programe de apărare comune prin intermediul 
Fondului european de apărare, precum şi să instituie o agenţie europeană specializată 
de cercetare în domeniul apărării. Acest lucru ar favoriza, de asemenea, crearea unei 
pieţe europene a apărării veritabile, care să fie în măsură să protejeze principalele sale 
activităţi strategice împotriva preluărilor de control externe.  

Liderii UE se vor întruni la Praga, la 9 iuniea.c., pentru a discuta despre modul 
de utilizare a potenţialului tratatelor în vederea intensificării cooperării în domeniul 
apărării. Comisia contribuie la această discuţie, precum şi la dezbaterea mai largă de la 
nivelul UE pe tema apărării, prin stabilirea unui număr de trei scenarii posibile pentru 
viitorul apărării europene. 

Un Fond european de apărare: 5,5 miliarde euro pe an pentru 
stimularea capacităţilor de apărare ale Europei 

Comisia a lansat, totodată, un Fond european de apărare5 pentru a ajuta statele 
membre să cheltuiască într-un mod mai eficient banii contribuabililor, a 
reduce suprapunerile în materie de cheltuieli şi a obţine un raport calitate-preţ mai 
bun.  

Fondul european de apărare este constituit din două componente: 

 cercetare: Componenta de cercetare a Fondului produce deja rezultate. 
Începând cu 2017, UE va oferi, pentru prima dată, granturi pentru cercetarea 
colaborativă în domeniul tehnologiilor şi produselor inovatoare din sectorul apărării, 
finanţate integral şi în mod direct din bugetul UE. Proiectele eligibile pentru finanţarea 
UE se vor concentra asupra unor domenii de prioritate agreate în prealabil de statele 
membre şi ar putea include, în mod normal, produse electronice, metamateriale, 
software criptat sau robotică.  

 dezvoltare şi achiziţii: Fondul va stimula statele membre să coopereze 
în ceea ce priveşte proiecte de dezvoltare în comun şi achiziţia de echipamente şi 
tehnologii de apărare, prin intermediul cofinanţării din bugetul UE şi printr-un sprijin 
                                                           

5 COM(2017) 295 Comunicarea „Lansarea Fondului european de apărare” 
 COM(2017)294 Propunere de Regulament 
 
 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/defending-europe-factsheet_en_0.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/COM_2017_295_EN_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/COM_2017_294_EN_ACTE_f.pdf
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practic din partea Comisiei. Statele membre pot, de exemplu, să investească în comun 
în dezvoltarea tehnologiilor pentru drone sau pentru comunicarea prin satelit ori pot 
cumpăra în comun un număr mai mare de elicoptere pentru a reduce costurile. Numai 
proiectele de colaborare vor fi eligibile, iar o parte a bugetului global va fi rezervată 
pentru proiecte vizând colaborarea transfrontalieră între IMM-uri.  

 

Dezvoltare 

Noul Consens european privind dezvoltarea – UE şi statele membre 
au semnat în data de 7 iunie 2017 o strategie comună de eradicare a 
sărăciei 

„Noul Consens european privind dezvoltarea”6 reprezintă o nouă viziune 
colectivă şi un plan de acţiune pentru eradicarea sărăciei şi realizarea dezvoltării 
durabile. 

Strategia elaborată în comun, prezentată sub forma unei declaraţii comune, a 
fost semnată în cadrul celor două zile ale manifestării anuale „Zilele Europene ale 
Dezvoltării”, de preşedintele Parlamentului European, dl Antonio Tajani, de prim-
ministrul Maltei, dl Joseph Muscat, în numele Consiliului UE şi al statelor membre, 
de preşedintele Comisiei Europene, dl Jean-Claude Juncker, şi de Înaltul 
Reprezentant al Uniunii /Vicepreşedinte al Comisiei, dna Federica Mogherini. 

Liderii europeni şi-au asumat angajamente în trei domenii: 

1. Ei recunosc interconexiunile solide dintre diferitele elemente ale unei 
astfel de acţiuni. Aceasta include dezvoltarea, pacea şi securitatea, ajutorul umanitar, 
migraţia, mediul şi schimbările climatice, precum şi elemente transversale, cum ar fi: 
tineretul, egalitatea de gen, mobilitatea şi migraţia, energia durabilă şi schimbările 
climatice, investiţiile şi comerţul, buna guvernanţă, democraţia, statul de drept şi 
drepturile omului, o colaborare inovatoare cu ţările în curs de dezvoltare mai avansate, 
precum şi mobilizarea şi utilizarea resurselor interne. 

2. Pe de altă parte, noul Consens adoptă o abordare cuprinzătoare în ceea ce 
priveşte mijloacele de punere în aplicare, combinând ajutorul tradiţional pentru 
dezvoltare cu alte resurse. De asemenea, vor fi puse în aplicare politici solide şi o 
abordare consolidată din punctul de vedere al coerenţei politicilor, noul Consens 
reamintind faptul că cooperarea pentru dezvoltare a Uniunii Europene trebuie să se 
raporteze întotdeauna la eforturile proprii ale ţărilor partenere ale Europei. Consensul 
oferă UE şi statelor sale membre baza pentru a se implica în forme mai inovatoare de 
finanţare a dezvoltării, atrăgând investiţii din sectorul privat şi mobilizând resurse 
interne suplimentare pentru dezvoltare. 

3. UE şi statele sale membre vor stabili parteneriate mai bine 
individualizate cu o gamă mai largă de părţi interesate, inclusiv cu societatea civilă, 
precum şi cu ţările partenere în toate stadiile de dezvoltare. Punerea în aplicare pe teren 
va fi îmbunătăţită în continuare printr-o colaborare mai bună şi luând în considerare 
avantajele comparative respective. 

                                                           

6 Declaraţia comună a Consiliului şi reprezentanţilor guvernelor statelor membre reuniţi în cadrul 
Consiliului, a Parlamentului European şi a Comisiei: Noul Consens european privind dezvoltarea: Lumea 
noastră, demnitatea noastră, viitorul nostru 
  
 

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-1547_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-1547_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-1547_en.htm
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Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri 

externe şi politica de securitate 

 

 

 În perioada 5-6 iunie a.c., dna Federica Mogherini s-a aflat în vizită 
oficială în Bamako, Mali. Aceasta a participat la cea de a 3-a reuniune UE a  miniştrilor 
de afaceri externe ale ţărilor membre G5-Sahel. În cadrul reuniunii, dna Mogherini a 
anunţat că suma de 50 de milioane euro va fi deblocată pentru a susţine acţiunea ţărilor 
membre G5-Sahel care va include forţele din Mali, Mauritania, Niger, Burchina Faso şi 
Chad şi va fi operaţională în cele 5 state. Această iniţiativă are ca scop consolidarea 
acţiunilor în materie de securitate, în special în zonele transfrontaliere. 

Înaltul Reprezentant a declarat că:”(...) stabilitatea şi dezvoltarea din regiunea 
Sahel sunt extrem de importante, nu doar pentru Africa, ci şi pentru Europa. Suntem 
vecini şi tot ce se întâmplă pe unul dintre continente are un impact asupra celuilalt. 
Trebuie să ne unim forţele pentru a lupta împotriva terorismului, a traficului de orice 
natură, inclusiv fiinţe umane, precum şi pentru o mai bună gestionare a frontierelor. 
Cooperarea dintre regiunile G5 -Sahel este cheia succesului pentru securitatea de pe 
teritoriul Sahel. Sprijinul nostru pentru forţa comună de astăzi arată că suntem un 
partener de încredere.” 
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