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COMISIA EUROPEANĂ 

O mai bună legiferare 

Inițiativa cetățenească europeană 

Comisia Europeană a adoptat, în data de 28 martie 2018, cel de al 
doilea Raport referitor la aplicarea Regulamentului privind inițiativa 
cetățenească europeană (ICE)1. 

Se estimează că începând cu anul 2012, când a intrat  în vigoare 
acest nou instrument, cca.9 milioane de europeni din toate cele 28 de state 
membre au sprijinit o inițiativă cetățenească europeană. Un număr de patru 
inițiative reușite  au avut ca semnatari,  până în prezent, fiecare, peste 1 
milion de cetățeni, iar Comisia s-a angajat să întreprindă acțiuni subsecvente 
cu privire la 3 dintre acestea. Printre inițiative cetățenești care au obținut 
sprijinul a peste 1 milion de cetățeni se află : 

 inițiativa Stop Vivisection (Opriți vivisecția), în cazul căreia Comisia a 
adoptat acțiuni fără caracter legislativ;  

 ca răspuns la inițiativa Right2Water (Dreptul la apă) Comisia a 
propus, în luna februarie, revizuirea Directivei privind apa potabilă; 

 inițiativa Ban glyphosate and toxic pesticides (Interzicerea glifosatului 
și a pesticidelor toxice), Comisia a anunțat o propunere legislativă în 

                                                 
1   COM(2018) 157, Al doilea raport al Comisiei referitor la aplicarea 

Regulamentului privind inițiativa cetățenească europeană 

vederea îmbunătățirii transparenței evaluărilor științifice și a procesului 
decizional. 

Inițiativele cetățenești europene au fost introduse de Tratatul 

de la Lisabona, ca instrumente prin care cetățenii pot contribui la 

stabilirea agendei de lucru, în luna aprilie 2012, odată cu intrarea 

în vigoare a Regulamentului privind inițiativa cetățenească 

europeană, care pune în aplicare dispozițiile din tratat. După 

înregistrarea oficială, o inițiativă cetățenească europeană permite 

ca 1 milion de cetățeni din cel puțin un sfert din statele membre 

ale UE să invite Comisia Europeană să propună un act juridic în 

domeniile în care Comisia are competența de a acționa. Condițiile 

de admisibilitate, astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul 

privind inițiativa cetățenească, sunt: acțiunea propusă să nu se 

afle în mod vădit în afara sferei de competență a Comisiei în ceea 

ce privește prezentarea unei propuneri de act juridic, să nu fie în 

mod vădit abuzivă, neserioasă sau vexatorie și să nu contravină 

în mod vădit valorilor Uniunii. 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful?lg=ro
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful?lg=ro
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/files/eci-report-2018.pdf
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/files/eci-report-2018.pdf
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În ultimii 3 ani instrumentul a făcut obiectul unor îmbunătățiri fără caracter legislativ. Comisia a optat pentru o abordare cu un caracter politic mai 
pronunțat, toate cererile de înregistrare (înainte de colectarea semnăturilor) fiind în prezent examinate de către colegiul comisarilor, iar în unele cazuri 
acceptându-se o înregistrare parțială. În urma acestor modificări s-a înregistrat o creștere importantă a numărului de inițiative acceptate pentru înregistrare, și 
anume aproximativ 90% din inițiativele propuse din aprilie 2015, comparativ cu 60% din totalul propunerilor depuse în perioada de 3 ani care a precedat această 
dată. 

După ce Comisia și-a prezentat primul raport privind aplicarea inițiativei cetățenești europene, în martie 2015, s-a lansat un proces de revizuire pentru a 
îmbunătăți eficiența instrumentului, în special o consultare publică deschisă. Ulterior, la 13 septembrie 2017, Comisia a propus un nou regulament care trebuie 
adoptat de către Parlamentul European și Consiliu, urmând ca inițiativa cetățenească europeană să fie mai accesibilă, mai puțin împovărătoare și mai ușor de 
utilizat de către organizatori și susținători. Comisia insistă ca regulamentul să fie adoptat până la sfârșitul anului 2018, astfel încât acesta să poată intra în vigoare 
în ianuarie 2020. Propunerile vor fi discutate cu părțile interesate în cadrul „Zilei Inițiativei Cetățenești Europene” organizate de către Comitetul Economic și 
Social European în data de 10 aprilie. 

  

 Prezentare generală a tuturor inițiativelor propuse de cetățeni 

  Prima perioadă de 3 ani 
(aprilie 2012-martie 2015) 

A doua perioadă de 3 ani 
(aprilie 2015-martie 2018) 

 Total 

(din aprilie 2012) 

Numărul total de inițiative 
înregistrate 

31 17 48 

Numărul total de cereri de 
înregistrare respinse 

20 2 22 

 

Stabilitatea financiară, serviciile financiare și uniunea piețelor de capital  

Transferuri în euro ieftine oriunde în Uniune și conversii valutare mai echitabile 

Comisia Europeană a prezentat, în data de 28 martie 2018, o propunere de regulament privind scăderea costurilor plăților transfrontaliere în euro la nivelul 
întregii Uniuni2. Conform normelor actuale, rezidenții și întreprinderile din zona euro beneficiază de aceleași condiții pentru tranzacțiile efectuate în propria lor țară 
și pentru cele efectuate într-un alt stat membru din zona euro. 

Pentru a pregăti acestă propunere de reformare a Regulamentului 924/2009, Comisia a efectuat, în perioada iulie - octombrie 2017, o consultare 
publică, în cadrul căreia părțile interesate și-au exprimat opinia cu privire la cea mai bună modalitate de îndeplinire a obiectivului de reducere a costului plăților 
transfrontaliere în UE. În răspunsurile formulate în cadrul consultării publice, toți utilizatorii serviciilor de plată (consumatori și întreprinderi deopotrivă) au 

                                                 
2 COM(2018)163 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015DC0145&from=EN
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3187_ro.htm
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/eci-day-2018-working-together
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2017-cross-border-transactions-fees_en#about-this-consultation
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2017-cross-border-transactions-fees_en#about-this-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2018-163_en
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invocat comisioanele ridicate pentru tranzacțiile transfrontaliere, precum și lipsa de transparență în ceea ce privește aceste comisioane. Prestatorii de servicii de 
plată au insistat mai cu seamă asupra diferenței dintre plățile în euro care au fost prelucrate automat de la un capăt la altul (adică fără intervenție manuală) și 
plățile efectuate în alte monede, a căror prelucrare este mai puțin eficientă și, prin urmare, mai costisitoare. 

Propunerea urmărește aplicarea acestor condiții și în cazul 
persoanelor și al întreprinderilor din țări care nu se află în zona euro. Astfel, 
toți consumatorii și toate întreprinderile vor putea beneficia pe deplin de 
avantajele pieței unice atunci când trimit bani, retrag numerar sau 
efectuează plăți în străinătate. Pentru toate plățile transfrontaliere în euro 
efectuate pe teritoriul UE în afara zonei euro se va plăti același comision – 
comision mic sau comision zero – ca plățile naționale efectuate în moneda 
locală oficială. În plus, Comisia propune sporirea transparenței și a 
concurenței pentru serviciile de conversie monetară atunci când 
consumatorii plătesc bunuri sau servicii într-o altă monedă decât cea din 
propria țară. 

Propunere prevede ca pentru plățile transfrontaliere în euro să 
existe comisioane identice cu cele percepute pentru plăți naționale 
echivalente efectuate în moneda locală. Astfel, comisioanele vor scădea, 
ajungând la câțiva euro sau chiar câțiva cenți. De exemplu, se va plăti același 
comision pentru un transfer de credit transfrontalier în euro (EUR) efectuat 
din Bulgaria și un transfer național în leva bulgărească (BGN). Aceasta este o 

schimbare majoră, întrucât comisioanele pentru un simplu transfer de credit 
pot fi exorbitante în unele state membre din afara zonei euro (de până la  
24 EUR pentru un transfer de 10 EUR). Comisioanele ridicate percepute în 
prezent reprezintă un obstacol în calea pieței unice, deoarece afectează 
activitățile transfrontaliere ale populației (achiziționarea de bunuri sau de 
servicii într-o altă monedă) și ale întreprinderilor, în special ale IMM-urilor. 
Acest lucru creează un decalaj major între rezidenții din zona euro, care 
beneficiază de moneda unică, și rezidenții din afara zonei euro, care pot 
efectua tranzacții ieftine doar în țara lor. 

Astfel plățile care implică monede diferite ale Uniunii vor deveni 
transparente. În prezent, consumatorii nu sunt, în general, informați și nu 
cunosc costurile unei tranzacții care implică o conversie monetară. Prin 
urmare, conform propunerii, consumatorii vor trebui să fie pe deplin 
informați cu privire la costurile de conversie monetară înainte de a efectua o 
astfel de plată (de exemplu, plăți cu cardul în străinătate, indiferent dacă 
este vorba de o retragere de numerar de la un bancomat, de plata cu cardul 
la un punct de vânzare sau de o plată on-line).  
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Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate/ Vicepreşedinte al 

Comisiei Europene, dna Federica Mogherini 

 

 În data de 27 martie a.c., Înaltul Reprezentant a participat la Conferinţa privind Afganistanul cu tema „Procesul de pace, cooperare în domeniul 
securităţii şi conectivitate regională” la Tashkent, Uzbekistan. Împreună cu preşedintele afgan, Ashraf Ghani au discutat despre oferta recentă de a se angajaîntr-
un proces de pace autentic cu talibanii, iniţiativă care reprezintă o oportunitate fără precedent după decenii de război în Afganistan. 

Dna Mogherini a apreciat în deschiderea conferinţei că „(...) propunerea preşedintelui Ghani este o șansă care nu poate fi irosită. Iar UE este disponibilă 
să sprijine un proces de pace cu toate instrumentele necesare, de la sprijin economic la 
implicarea diplomatică, de la susţinerea politică la expertiza tehnică.” Uniunea Europeană 
şi statele membre sunt, în ansamblu, cel mai mare donator internaţional pentru 
Afganistan cu investiţii de peste 5 miliarde de dolari angajate în perioada 2017-2020. 
Anul trecut  UE a semnat un nou acord de cooperare cu Afganistanul în toate aspectele 
de interes: de la economie până la pregătireea forţelor poliţieneşti afgane, de la 
emanciparea femeilor până la drepturile omului. În acest context, Uniunea Europeană a 
sprijinit abordarea regională a păcii şi dezvoltării în Afganistan prin programe comune de 
gestionare a frontierelor şi prin proiecte de infrastructură şi coridoare energetice care să 
conecteze regiunea cu restul lumii şi să sprijine dezvoltarea durabilă.  

La finalul discursului, Înaltul Reprezentant a subliniat că „(...) Uniunea Europeană 
este de partea lor dar decizia privind pacea şi războiul aparţine numai poporului afgan. 
Pentru cei care încă luptă, mesajul nostru este clar - acceptaţi oferta preşedintelui Ghani. 
Alegeţi calea dialogului şi a reconcilierii. Fiţi curajoşi să alegeţi pacea!” 

 

 Miercuri, 28 martie a.c., ca parte a unui efort major de 
consolidare a securităţii şi apărării UE, preşedintele Comisiei Europene, dl 
Jean-Claude Juncker şi Înaltul Reprezentant, dna Federica Mogherini, au 
prezentat Planul de acţiune privind mobilitatea militară în interiorul şi în 
afara Uniunii Europene. Se urmăreşte o colaborare la nivel europeean care 
să se asigure că reţelele rutiere şi feroviare sunt adecvate pentru transportul 
militar, precum şi simplificarea şi raţionalizarea normelor naţionale privind 
mişcarea rapidă şi fără întreruperi a trupelor militare şi a vehiculelor de pe 
întreg continetul în caz de criză. În acest scop, se doreşte identificarea 

măsurilor operaţionale de abordare a barierelor fizice, procedurale sau de 
reglementare care împiedică, în prezent, mobilitate militară. 

Înaltul Reprezentant a declarat că „(…) Promovarea păcii și 
garantarea securității cetățenilor noștri sunt principalele priorități ale Uniunii 
Europene. Facilitarea mobilității militare în interiorul UE ne va permite să 
acționăm cu mai multă eficacitate în prevenirea crizelor, să fim mai eficienți 
în desfășurarea misiunilor noastre și să reacționăm mai rapid atunci când 
apar probleme.” 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2018-military_mobility_action_plan.pdf
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Comisia, Serviciul European de Acțiune Externă și Agenția Europeană 
de Apărare vor colabora cu statele membre pentru punerea în aplicare a 
acestor acțiuni, cu respectarea deplină a suveranității statelor membre 
asupra teritoriului lor național și a proceselor decizionale naționale. Se va 
asigura, totodată, coordonarea cu eforturile depuse în cadrul cooperării 
structurate permanente (PESCO) și al proiectului PESCO separat privind 
mobilitatea militară. Cooperarea și consultarea cu NATO privind aspectele 
legate de mobilitatea militară vor fi urmărite, în continuare, în contextul 
punerii în aplicare a declarației comune, pentru a se asigura coerența și 
sinergiile. 

Planul de acțiune este transmis statelor membre ale UE spre 
examinare și aprobare. Se preconizează că primele acțiuni se vor desfășura 
în lunile următoare. 

Un prim raport privind progresele înregistrate cu privire la punerea 
în aplicare a acestui plan de acțiune va fi prezentat statelor membre până în 
vara anului 2019. 
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PARLAMENTUL EUROPEAN 

 

 

 

 

 

 

În săptămâna 26 martie - 1 aprilie a.c., deputații europeni și-au desfășurat activitatea în cadrul comisiilor parlamentare ale Parlamentului European, la Bruxelles - 

Belgia.  

 

Sistemul eCall obligatoriu în modelele 

de mașini noi  

 

În 2016, conform statisticilor privind siguranța rutieră, aproximativ 
25.500 de persoane și-au pierdut viața și 135.000 au fost grav rănite pe 
drumurile din UE - o reducere cu doar 2% față de cifra accidentelor din anul 
2015. 

În 2016, cele 25.500 persoane care și-au pierdut viața în UE 
majoritatea au fost implicate în accidente rutiere (55%) având loc pe 
drumurile rurale, în medie, doar 8% au avut loc pe autostrăzi și 37% în 
mediul urban. Participanții la trafic reprezintă cea mai mare parte a 
victimelor (46%).  

Aparatele de apel de urgență – eCall –  care avertizează automat 
serviciile de salvare pentru accidentele auto vor trebui să fie montate 
obligatoriu la toate modelele noi de autoturisme și autoutilitare ușoare, 
începând cu 31 martie a.c. Prin această măsură,  una dintre prioritățile 
Parlamentului European, se dorește reducerea numărului de decese cauzate 

de accidentele rutiere, precum și acordarea primului ajutor în cazul unor 
leziuni mai ușoare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-674_ro.htm
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 Pentru propunerea de regulament inițiată de Comisia Europeană 
încă din 2013 3 , deputații europeni au adoptat legislația privind 
implementarea sistemului eCall la 28 aprilie 20154. Conform rezoluției 
adoptate, până la 31 martie 2018 toate tipurile de vehicule noi trebuie să fie 
echipate cu această tehnologie de salvare.  

Cu acest prilej, raportorul Olga Sehnalová (S&D, CZ)5, a declarat că: 
„(...) Sistemul eCall va contribui la creșterea siguranței utilizatorilor de 
drumuri prin reducerea semnificativă a timpului de sosire al serviciilor de 
salvare în caz de accident major. Din păcate, numărul de decese pe 
drumurile europene este încă inacceptabil de ridicat. (…) Cu eCall, timpul de 
răspuns al serviciilor de urgență va fi redus cu 50% în zonele rurale și cu 40% 
în zonele urbane, ceea ce va conduce la o reducere a numărului de decese 
estimate până la 1.500 de vieți salvate pe an. Legislația a făcut ca sistemul 
să se bazeze pe un apel public de urgență, utilizând numărul european de 
urgență 112 și să opereze dincolo de frontiere. (…) Toate statele membre și 
producătorii au avut suficient timp pentru a pregăti infrastructura și 
tehnologiile, astfel încât sistemul eCall să înceapă să funcționeze imediat 
pentru a-și aduce beneficiul major, pentru a spori siguranța cetățenilor care 
călătoresc oriunde în Europa.” 

 

 

                                                 
3 Fișă de procedură - pentru COM(2013)316 - 2013/0165/COD - Propunere de 

Regulament al Parlamentului European și Al Consiliului privind cerințele de omologare de 
tip pentru instalarea unui sistem eCall la bordul vehiculelor și de modificare a Directivei 
2007/46/CE și Schema legislativă pentru finalizarea sistemului apelului electronic în 
autoturisme  

4 Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 28 aprilie 2015 referitoare la 
poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării uni regulament al Parlamentului 
European și al Consiliului privind cerințele de omologare de tip pentru instalarea sistemului 
eCall bazat pe serviciul 112 la bordul vehiculelor și de modificare a Directivei 2007/46/CE - 
2013/0165(COD) 

5 Raportor al Comisiei pentru Piața internă și protecția consumatorilor (IMCO) 

Proiectele de dezvoltare trebuie să 

continue în toate regiunile UE după 2020 

Date privind contribuțiile politicii de coeziune a UE la creșterea 
economică, ocuparea forței de muncă, transport, energie, mediu, educație 
și formare profesională în perioada de programare 2014-2020, inclusiv 
ajutorul pentru 1,1 milioane IMM-uri - sunt prezentate în cel de-Al șaptelea 
raport6 privind coeziunea, publicat de Comisia Europeană în luna octombrie 
2017. Aceste contribuții au condus direct la crearea a 420.000 de noi locuri 
de muncă, ajutând mai mult de 7,4 milioane de șomeri să își găsească locuri 
de muncă și peste 8,9 milioane de persoane să obțină noi calificări.  

În aceste circumstanțe bugetul politicii de coeziune al UE trebuie să 
rămână suficient de mare după anul 2020 pentru a se putea investi în 
proiecte de dezvoltare regională capabile să răspundă provocărilor actuale și 
viitoare, au apreciat membrii Comisiei pentru dezvoltare regională (REGI), 
care au votat, pe data de 27 martie a.c., proiectul de raport privind 
consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale în cadrul Uniunii 
Europene7.  

Parlamentarii europeni subliniază că politica de coeziune trebuie să 
se concentreze asupra regiunilor mai puțin dezvoltate, ca răspuns la 
pierderea fondurilor datorate ieșirii din Uniune a Regatului Unit al Marii 
Britanii, care ar împiedica progresul în ceea ce privește prioritățile politice 
ale întregii Uniuni Europene. 

Deputații europeni sunt îngrijorați de faptul că multe regiuni ale UE 
vor fi excluse din sfera politicii de coeziune, în contextul în care a fost 
prezentat  bugetul pe termen lung al UE - Cadrul financiar multianual (CFM) 

                                                 
6  COM(2017)583 - Raport al Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Regiunea mea, Europa 
mea, Viitorul nostru: cel de al 7-lea raport privind coeziunea economică, socială și teritorială 
- Fișă de procedură  

7  Proiect de raport referitor la consolidarea coeziunii economice, sociale și 
teritoriale în Uniunea Europeană: cel de al 7-lea raport al Comisiei Europene - 
2017/2279(INI), Comisia pentru dezvoltare regională, raportor Marc Joulaud (PPE). 

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96718/OLGA_SEHNALOVA_home.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/enter-into-effect-of-the-e-call-system-sehnalova_I153027-V_v
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2013/0165(COD)
http://eur-lex.europa.eu/search.html?type=expert&qid=1522393921916
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-internal-market-with-a-strengthened-industrial-base-services-including-transport/file-finalisation-of-e-call-in-cars-by-2015
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0099+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/1_RO_ACT_part1_v2.pdf
file:///C:/Users/denisa.ion/Downloads/s_2014_2019_plmrep_COMMITTEES_REGI_OJ_2018_03-26_1149298RO.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2279(INI)&l=en#tab-0
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de către Comisia Europeană, solicitând un buget ambițios, netrebuind să 
devină o variabilă de ajustare.  

Ocuparea forței de muncă, incluziunea socială, combaterea sărăciei, 
sprijinirea inovării, digitalizarea, sprijinirea IMM-urilor și întreprinderilor nou 
înființate, schimbările climatice, economia circulară și infrastructura ar 
trebui să constituie domenii prioritare pentru viitoarea politică de coeziune, 
se menționează în textul propunerii. Politica de coeziune poate contribui, de 
asemenea, la îndeplinirea noilor provocări, cum ar fi securitatea sau 
integrarea refugiaților sub protecție internațională, dar nu poate fi soluția 
pentru toate crizele.  

Deși PIB-ul pe cap de locuitor ar trebui să rămână principalul criteriu 
pentru alocarea fondurilor de coeziune ale UE, totuși, se pot lua în 
considerare și alte criterii pentru a oferi o imagine mai precisă a condițiilor 
socio-economice. În acest context, deputații europeni susțin utilizarea 
criteriilor sociale, de mediu și demografice, în special rata șomajului și rata 
șomajului în rândul tinerilor.  

Raportorul Marc Joulaud (PPE, FR) a fost de părere că: „(…) Prin 
acest vot, Comisia REGI transmite un mesaj puternic pentru o politică de 
coeziune ambițioasă care să acopere toate regiunile UE, înainte de 
propunerea Comisiei Europene privind viitorul CFM. Pe baza unei consultări 
ample cu autoritățile locale și regionale și beneficiarii pe teren, proiectul de 
raport adoptat astăzi subliniază necesitatea de a simplifica politica de 
coeziune și de a aduce Europa mai aproape de cetățeni prin proiecte 
concrete.” 

Comisia Europeană va prezenta propunerile sale pentru următorul 
cadru financiar multianual și cadrul de reglementare pentru viitoarele 
fonduri structurale și de investiții europene după 2020, în luna mai a.c. 
Finanțarea actuală a UE pentru proiectele din cadrul politicii regionale și de 
coeziune propuse de statele membre pentru a crea creștere și locuri de 
muncă noi și a reduce lacunele economice între regiunile UE se ridică la 
351,8 miliarde euro, ceea ce înseamnă 32,5% din bugetul UE pentru 
perioada 2014-2020. 

Protejarea independenței presei 

Statele membre ale UE ar trebui să creeze și să mențină, în mod legal 
și în practică, un mediu sigur pentru jurnaliști, au susținut deputații 
europeni, în data de 27 martie a.c., în cadrul ședinței Comisiei pentru 
libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE), la dezbaterea proiectului de 
raport privind pluralismul și libertatea media în Uniunea Europeană8.  

Pentru a proteja jurnaliștii de agresivitate și amenințări ar trebui 
instituit un organism de reglementare, independent și imparțial, în 
cooperare cu organizațiile jurnaliștilor, care să monitorizeze și să raporteze 
orice caz de violență. Jurnaliștii a căror libertate de a lucra a fost amenințată 
necesită proceduri legale eficiente pentru a evita auto-cenzura. Deputații 
europeni sunt îngrijorați de creșterea hărțuirii cibernetice, a pornografiei, a 
răzbunării și a abuzului sexual asupra copiilor și reiterează faptul că mass-
media trebuie să respecte pe deplin interesele și drepturile minorilor. În 
acest context, se solicită norme noi,  inclusiv prevederi pentru detectarea, 
marcarea și scoaterea din mediile sociale a conținutului care dăunează 
demnității umane.  

Deputații europeni au subliniat că restricțiile privind criptarea și 
anonimatul trebuie să fie legale, necesare și proporționale, acestea sunt 
instrumente esențiale pentru exercitarea drepturilor și libertăților 
democratice, pentru promovarea încrederii în infrastructura și comunicațiile 
digitale și pentru protejarea confidențialității surselor în jurnalism. Ca 
urmare, se solicită Comisiei Europene și statelor membre să nu adopte 
măsuri inutile și disproporționate care să submineze criptarea. 

Totodată, recunoscut fiind faptul că noul mediu digital a agravat 
problema răspândirii dezinformării sau a așa-numitelor „știri false”, 
deputații Comisiei LIBE au declarat că știu că acest lucru nu este un fenomen 
nou și nici nu se limitează la sfera on-line, și consideră importante sistemele 
eficiente de auto-reglementare care să se bazeze pe principiul exactității și 

                                                 
8 2017/2209(INI)  - Proiect de raport referitor la pluralismul și libertatea media în 

Uniunea Europeană (2017/2209(INI), Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri 
interne, raportor pentru aviz - Barbara Spinelli 

http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/124728/MARC_JOULAUD_home.html
file:///C:/Users/denisa.ion/Downloads/s_2014_2019_plmrep_COMMITTEES_LIBE_OJ_2018_03-26_1148959RO.pdf
file:///C:/Users/denisa.ion/Downloads/s_2014_2019_plmrep_COMMITTEES_LIBE_OJ_2018_03-26_1148959RO.pdf
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al transparenței și care să prevadă obligații și instrumente adecvate privind 
verificarea surselor și a faptelor. Pentru a încuraja informarea obiectivă 
membrii LIBE încurajează companiile sociale și platformele on-line să 
dezvolte instrumente care să le permită utilizatorilor să raporteze și să 
semnaleze posibile știri false, să faciliteze rectificarea și să permită revizuiri 
de către organizații independente și imparțiale de certificare a faptelor 
făcute de terți. În cele din urmă, deputații europeni solicită statelor membre 
să integreze educația în domeniul media și al informațiilor în sistemele 
naționale de educație. 

Raportorul Barbara Spinelli (GUE / NGL, IT) a precizat că: „(…) Punctul 
de referință al raportului este articolul 19 din Pactul internațional privind 
drepturile civile și politice și Carta Drepturilor Fundamentale a UE. Am 
încercat să subliniez că termeni precum «știrile false» sunt vagi, aplicate din 
ce în ce mai mult doar pe sfera internetului. De asemenea, am încercat să 
ader cât mai mult la Declarația comună privind libertatea de exprimare și 
«știrile false», dezinformarea și propaganda, și împărtășesc opinia că dreptul 
omului de a transmite informații și idei nu poate fi limitat la afirmațiile 
«corecte», ci să «protejeze informațiile și ideile care pot șoca, ofensa și 
perturba». (…) Toate grupurile politice au convenit că orice restricție trebuie 
să fie încorporată și să respecte cerințele dreptului internațional.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124810/BARBARA_SPINELLI_home.html
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_en
https://www.osce.org/fom/302796
https://www.osce.org/fom/302796
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PREŞEDINŢIA BULGARĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 

 

 
 

 

Reuniunea liderilor UE-Turcia 

În data de 26 martie 2018, a avut loc la Varna, Bulgaria, reuniunea 
liderilor UE-Turcia, la care au participat dl Donald Tusk, preşedintele 
Consiliului European, dl Jean-Claude Juncker, preşedintele Comisiei 
Europene, dl Boiko Borisovo, prim-ministrul Bulgariei şi preşedintele Turciei, 
dl Recep Tayyip Erdogan. 

În cadrul reuniunii, liderii au discutat despre cooperarea privind 
gestionarea fluxurilor de migraţie, despre interesul comun cu privire la 
combaterea terorismului, statul de drept în Turcia, despre acţiunile recente 
ale Turciei în Mediterana de Est şi Marea Egee şi implicarea Turciei în Siria. 

Privind migraţia, liderii UE a apreciat eforturile depuse de Turcia 
pentru găzduirea a mai mult de trei milioane de refugiaţi sirieni în ultimii ani 
şi  au reiterat angajamentul de a oferi sprijin pentru îmbunătăţirea situaţiei. 
Ambele părţi implicate au convenit să continue cooperarea în acest 
domeniu. 

În legătură cu statul de drept în Turcia, liderii UE au subliniat că, în 
calitate de ţară candidată la UE, Turcia s-a angajat să respecte cele mai 
înalte standarde democratice. În acest sens, preşedintele Consiliului 
European, dl Donald Tusk a declarat că „(...) deşi relaţia UE-Turcia 
traversează o perioadă dificilă, în domeniile în care cooperăm, o facem cu 
succes. Reconfirmăm faptul că suntem pregătiţi să continuăm dialogul şi 
consultările şi să lucrăm împreună pentru a depăşi dificulăţile actuale în 
vederea valorificării potenţialului parteneriatului nostru.” 

În cadrul dezbaterii privind relaţiile dintre Turcia şi statele membre 
UE, dl Tusk  a adus în discuţie reuniunea Consiliului European din 22 martie 
a.c, în care liderii europeni au adoptat concluzii privind acţiunile Turciei în 
Mediterana de Est şi în Marea Egee, în care au condamnat acţiunile ilegale 
ale Turciei şi au solicitat încetarea lor şi respectarea drepturilor suverane ale 
Ciprului de a explora şi exploata propriile resurse naturale, în conformitate 
cu dreptul UE şi cu dreptul internaţional. De asemenea, liderii europeni şi-au 
exprimat preocupările cu privire la detenţia unor cetăţeni ai UE, inclusiv a 

http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/03/22/european-council-conclusions-on-the-western-balkans-and-actions-by-turkey-in-the-eastern-mediterranean-and-the-aegean-sea-22-march-2018/pdf
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doi soldaţi greci, la care au solicitat soluţionarea rapidă în cadrul unui dialog 
cu statele membre.  

Liderii europeni prezenţi la reuniunea de la Varna au reamintit 
obligaţia Turciei de a respecta dreptul internaţional şi bunele relaţii de 
vecinătate şi de a normaliza relaţiile cu toate statele membre ale UE, inclusiv 
cu Cipru şi Grecia. 

Referitor la preocupările UE privind acţiunile Turciei în Siria, în 
special în regiunea Afrin, controlată în prezent de armata turcă şi de aliaţii 
acesteia, UE a solicitat să se asigure protecţia civililor şi să faciliteze accesul 
la ajutor umanitar. 
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BREXIT

Stadiul negocierilor dintre Uniunea Europeană și 

Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord 

 

 

 

 

 

Peste 12 luni Regatul Unit va părăsi Uniunea Europeană. Urmează negocierile la nivel tehnic. 

Regatul Unit va părăsi Uniunea Europeană peste un an de la anunțul premierului britanic, în urma activării art. 50, perioadă în care  s-au desfășurat  
multiple negocieri  între oficialii de la Londra și Bruxelles. 

Au fost făcute numeroase progrese, dar au rămas și multe probleme de rezolvat în viitorul apropiat. 

În decembrie 2017 au fost tranșați termenii generali ai separării Marii Britanii de Uniunea Euorpeană, iar la 23 martie a.c., negocierile s-au concretizat 
prin adoptarea de către Consiliul European (art. 50) a orientărilor pentru retragerea ordonată a Regatului Unit  din Uniunea Europeană, care respectă principiile 
enunțate la consiliile europene din 29 aprilie și 15 decembrie 2017. 

Aici sunt cuprinse principalele probleme asupra cărora s-a ajuns la un acord, respectiv drepturile cetățenilor europeni care trăiesc și muncesc în Marea 
Britanie și ale cetățenilor britanici care trăiesc și muncesc în statele membre al Uniunii Europene, precum și plățile pe care le datorează Regatul Unit Uniunii 
Europene. 

Ceea ce s-a stabilit exact este doar data ieșirii Regatului Unit din Uniunea Europeană,  respectiv 29 martie 2019, precum și acordul asupra unei perioade 
de tranziție, până la sfârșitul anului 2020. Dar și aceasta este clar legată de rezolvarea diferendelor dintre cele două părți.  

Dar, cu doar un an înainte de ieșirea din UE, oficialii britanici nu au încă un răspuns clar pentru populația Marii Britanii, pentru cetățenii europeni în 
general, asupra modalității în care se vor rezolva problemele rămase în discuție, respectiv: 

 evitarea unei “granițe dure” cu Irlanda; 

 asigurarea unui “parteneriat vamal”, fără tarife vamale, cu UE; 

 plata daunelor provocate de pierderea “pașaportului de servicii”; 

http://www.consilium.europa.eu/media/33510/23-euco-art50-guidelines-ro.pdf
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 înregistrarea a 3,7 milioane cetățeni europeni în decurs de doi ani; 

 realizarea unui acord comercial cu o administrație Trump ostilă.  
 

În acest stadiu, negocierile continuă la nivel tehnic, fără a necesita implicarea ministerială. Aceasta este explicația unui oficial european la anularea unei 
reuniuni a miniștrilor afacerilor europene din statele UE. 

Oricum, negociatorii speră că perioada de tranziție va 
oferi răgazul necesar pentru a se ajunge la un nou acord 
comercial, dar experții consideră că un termen realist pentru 
semnarea unui acord de liber schimb ar fi de patru până la 
cinci ani! 

Analiști de la Capital Economics susțin că perioada de 
tranziție nu face decât să amâne intrarea întreprinderilor 
britanice în criză: “schimbăm marginea prăpastiei din martie 
anul viitor cu marginea prăpastiei de la sfârșitul lui 2020”.  

 

Theresa May clamează “succesul diplomației britanice” 
de la Bruxelles și promite britanicilor o viitoare economie 
prosperă. 

La Londra, premierul May s-a reîntors de la summit-ul 
de săptămâna trecută anunțând “marele succes al 
diplomației britanice”, dar nici chiar propriul partid nu este 
convins de aceasta. 

Jacob Rees-Mogg, lider al conservatorilor britanici 
antieuropeni, avertizează că lupta pentru ieșirea Marii 
Britanii din UE “nu este încă câștigată” și o acuză pe Theresa 
May pentru perioada de tranziție, despre care afirmă că nu 
este “o afacere bună” pentru țară. 

Potrivit unui sondaj ComRes, publicat pe 29 martie 
a.c., 44% dintre britanici spun că atitudinea de până acum a 
guvernului în timpul negocierilor pentru Brexit a fost "total 
rușinoasă". Cu toate acestea, majoritatea britanicilor crede 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-03-29/brexit-bulletin-the-countdown-
http://money.cnn.com/2018/03/29/news/economy/brexit-year-anniversary/index.html
https://www.express.co.uk/news/politics/937818/Brexit-news-Jacob-Rees-Mogg-Brexit-transition-EU
https://www.express.co.uk/news/politics/937818/Brexit-news-Jacob-Rees-Mogg-Brexit-transition-EU
https://www.euractiv.com/section/uk-europe/news/implement-referendum-result-despite-brexit-shambles-say-uk-voters/
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că rezultatul referendumului din 2016 ar trebui implementat. Aproape patru din zece pro-brexitişti  vor ca cei care au votat împotriva Brexitului să se supună 
majorităţii. Doar 35% din populație dorește un al doilea referendum. 

Este adevărat că această cerere este stimulată de recentul scandal Cambridge Analiytica. Susținătorii unui al doilea referendum afirmă că, datorită 
manipulării digitale, campania electorală nu a fost corectă și, prin urmare, contestă legitimitatea votului. Boris Johnson (MP în UK) numește acuzațiile "total 
ridicole".  

De joi, Theresa May este într-un turneu intern, pentru ”a măsura starea de spirit” din țară cu un an înainte de Brexit. 

Înainte de începerea vizitei, premierul britanic a declarat: 

  dorește ca, după ieșirea din UE, să consolideze o uniune de succes a tuturor zonelor și regiunilor din Marea Britanie; 

 prerogativele care vor reveni regiunilor Marii Britanii vor fi respectate de către autoritatea centrală care, însă, are ca principală responsabilitate 
integritatea Regatului Unit în ansamblul său; 

 este foarte important să se evite crearea de noi bariere în cadrul pieței interne britanice; 

 este important ca Regatul Unit să fie capabil să își îndeplinească, în viitor, obligațiile internaționale; 

 guvernul va lua măsuri pentru asigurarea securității cetățenilor săi, pentru o strategie industrială modernă, care să aducă locuri de muncă și 
creștere economică pentru fiecare comunitate, pentru o politică comercială internațională care să deschidă noi piețe pentru exporturile britanice în întreaga 
lume. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.dw.com/de/brexit-tageb%C3%BCcher-32-die-freuden-der-solidarit%C3%A4t/a-43162149
https://www.gov.uk/government/news/prime-minister-vows-to-deliver-a-brexit-that-unites-the-uk
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SUBIECTE DE ACTUALITATE 

ÎN PRESA EUROPEANĂ 

 
săptămâna 26 martie – 1 aprilie 2018 

 
 
 

 

 

 Președintele Consiliului European, după summit-ul UE-Turcia: “Nu am 
înregistrat niciun progres concret în relația cu Turcia” 
Donald Tusk a declarat după summitul UE-Turcia că nu s-au realizat 
progrese concrete cu privire la diferendele dintre cele două părți „(…) 
strategic, avem obiective comune în ceea ce privește stabilizarea zonei, dar 
în ceea ce privește soluții concrete, nu am ajuns la nici un compromis astăzi. 
Sper totuși că vom putea ajunge în viitor”. (RO) 

 

 Unu din cinci români cu vârsta între 25 și 39 de ani a părăsit România 
Conform Monitorului Social, un proiect al Friedrich-Ebert-Stiftung România, unu 
din cinci români cu vârste cuprinse între 25 şi 39 de ani este plecat din ţară pentru 
mai mult de un an. Numărul celor care au decis să plece din țară a crescut 
semnificativ după aderarea României la UE, în 2007. În perioada 2007-2017, peste 
1.220.000 de români au plecat în străinătate, se arată în Monitorul Social. (RO) 

 

 Donald Trump a discutat despre practicile comerciale chineze cu 
cancelarul Germaniei și președintele Franței 

Președintele american a discutat telefonic cu cancelarul Germaniei și 
președintele Emmanuel Macron despre unirea forțelor pentru a contracara 
practicile economice inechitabile ale Chinei și achiziționarea ilegală de 
proprietate intelectuală. (RO)(EN) 

 

 Prim-vicepreședintele Comisiei Europene Frans Timmermans merge în 
Polonia pe 9 aprilie 2018 pentru a discuta reformele judiciare 
Joanna Kopcinska, purtătoarea de cuvânt a guvernului polonez: ”(…) Vizita 
sa este continuarea unui dialog imparţial şi bazat pe fapte între guvernul 
polonez şi Comisia Europeană”. (RO) 

 

 Franța va investi 1.5 miliarde de euro până în 2022 pentru dezvoltarea 
inteligenței artificiale, ca parte a unei strategii de accelerare a inovării 
Emmanuel Macron: ”(…) Trebuie să fim în poziția de a construi, atât în 
Franța, cât și în Europa, un ecosistem al inteligenței artificiale. (…)Trebuie 
să ne gândim la acest subiect dintr-o perspectivă etică și politică. (…) Nu ar 
trebui să ne fie teamă și nu ar trebui să fim reticenți la schimbare” a mai 
spus acesta. (RO) 

 

http://www.caleaeuropeana.ro/presedintele-consiliului-european-dupa-summitul-ue-turcia-nu-am-inregistrat-niciun-progres-concret-in-relatia-cu-turcia/
http://www.caleaeuropeana.ro/monitorul-social-unu-din-cinci-romani-cu-varsta-intre-25-39-de-ani-a-parasit-romania-cati-romani-au-plecat-in-strainatate-dupa-aderarea-romaniei-la-ue/
http://www.caleaeuropeana.ro/donald-trump-a-discutat-despre-practicile-comerciale-chineze-cu-cancelarul-germaniei-si-presedintele-frantei/
http://www.caleaeuropeana.ro/donald-trump-a-discutat-despre-practicile-comerciale-chineze-cu-cancelarul-germaniei-si-presedintele-frantei/
http://www.caleaeuropeana.ro/prim-vicepresedintele-comisiei-europene-frans-timmermans-merge-in-polonia-pe-9-aprilie-pentru-a-discuta-reformele-judiciare/
http://www.caleaeuropeana.ro/emmanuel-macron-va-investi-pana-in-2022-1-5-miliarde-de-euro-pentru-dezvoltarea-inteligentei-artificiale-nu-ar-trebui-sa-fim-reticenti-la-schimbare/
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 MAE a notificat Ambasada Federației Ruse la București că un diplomat din 
cadrul acesteia va fi declarat persona non-grata 
În solidaritate cu Regatul Unit al Marii Britanii, conform dispozițiilor 
Convenției de la Viena cu privire la relațiile diplomatice, MAE a notificat 
Ambasada Federației Ruse la București că un diplomat din cadrul acesteia 
va fi declarat persona non-grata și că este obligat să părăsească teritoriul 
României. (RO) 

 

 Victor Negrescu: „Ne dorim ca viitorul cadru financiar multianual al 
Uniunii Europene să fie centrat pe interesele cetățenilor“ 
La conferința cu tema „Viitorul buget al Uniunii Europene. Oportunitate 
pentru reformă?“, organizată de Reprezentanța Comisiei Europene în 
România, ministrul delegat pentru afaceri europene a declarat că 
proiectarea noii arhitecturi bugetare europene ar trebui să fie 
fundamentată pe o evaluare a funcționalității actualului cadru, subliniind 
necesitatea conturării unei alocări financiare care să confere predictibilitate 
în atingerea obiectivelor politice pe termen lung ale Uniunii. (RO) 

 

 

 Miniştrii transporturilor din România şi Bulgaria vor înfiinţa o structură 
comună pentru proiectul Fast Danube 
Miniştrii transporturilor din cele două țări se vor întâlni la Varna, la finalul 
lunii aprilie 2018, pentru a pune bazele unei structuri comune pentru 
derularea proiectului Fast Danube, obiectivul principal al acestuia fiind 
identificarea soluţiilor tehnice pentru asigurarea condiţiilor de navigaţie pe 
sectorul româno-bulgar al Dunării. (RO) 

 

 Rezultatele consultării naționale privind politica agricolă comună (PAC) 
după 2020 
În ședința de lucru din 29 martie 2018, Ministrul agriculturii și dezvoltării 
rurale din România (MADR) a prezentat rezultatele consultării naționale și 
primele elemente ale poziției României față de comunicarea Comisiei 
Europene privind viitorul sectorului alimentar și al agriculturiidupă 
2020.(RO) 

 Ministerul Afacerilor Externe a lansat programul „Voluntari ai Președinției 
României la Consiliul Uniunii Europene“ 
Programul se va desfășura în perioada 1 aprilie 2018 – 30 iunie 2019 și 
debutează cu un proiect pilot, organizat în perioada 1 aprilie – 30 iunie 
2018, în care vor fi implicați 60 de voluntari. Ulterior, activitatea de 
voluntariat dedicată mandatului pe care România îl va prelua la 1 ianuarie 
2019 va fi extinsă și în cadrul altor ministere. (RO) 

 

 Cazul Skripal: noile sancțiuni economice împotriva Rusiei ar putea fi 
contraproductive 
Aplicate începând din anul 2014, ca urmare a anexării Crimeei, sancțiunile 
împotriva Rusiei au avut un impact contradictoriu și au fost costisitoare 
pentru UE.  Limitările privind accesul la piețele de capital europene, la 
tehnologiile utilizate în domeniul energetic sau embargoul asupra armelor 
instituit odată cu încălcarea teritoriului ucrainean au costat scump 
Uniunea, chiar dacă pentru Rusia costul a fost și mai mare. (FR)(EN) 

 

 Imigrația se află încentrul acordului post-Cotonou 
UE dorește să pună imigrația și securitatea în centrul următorului acord cu 
țările din Africa, Caraibe și Pacific. Comisia Europeană dorește să sporească 
nivelurile de condiționalitate și sancțiunile pentru nerespectarea 
obligațiilor (în special pentru încalcarea drepturilor omului), cu posibilitatea 
de a cere rambursarea fondurilor plătite în cazul unor astfel de încălcări. 
(FR)(EN)(DE) 

 

 Construirea unui pod croat peste ieșirea Bosniei la mare 
Croația dorește să construiască, cu ajutorul finanțării europene, un pod 
care să lege sudul teritoriului său (Dubrovnik) de restul țării, fără a trece 
prin Bosnia și Herțegovina (care are acces la mare la Kotor), pentru a evita 
astfel  controalele la frontierele externe ale UE. Proiectul a fost încredințat 
unei firme de construcții chineze. (FR)(EN)(DE) 
 

 

 

https://www.mae.ro/node/45471
https://www.mae.ro/node/45517
http://www.economica.net/ministrii-transporturilor-din-romania-si-bulgaria-vor-infiinta-o-structura-comuna-pentru-proiectul-fast-danube_151966.html
http://www.madr.ro/comunicare/4303-rezultatele-consultarii-nationale-privind-pac-dupa-2020.html
http://afacerieuropene.mae.ro/local-news/2850
https://www.euractiv.fr/section/l-europe-dans-le-monde/news/affaire-skripal-de-nouvelles-sanctions-economiques-seraient-contre-productives/
https://www.euractiv.fr/section/l-europe-dans-le-monde/news/affaire-skripal-de-nouvelles-sanctions-economiques-seraient-contre-productives/
https://www.euractiv.fr/section/aide-au-developpement/news/migration-control-must-be-at-heart-of-next-eu-africa-pact-says-eu/
https://www.euractiv.fr/section/aide-au-developpement/news/migration-control-must-be-at-heart-of-next-eu-africa-pact-says-eu/
https://www.euractiv.de/section/eu-aussenpolitik/news/eu-fordert-migration-sicherheit-muessen-im-zentrum-des-neuen-eu-afrika-deals-stehen/?_ga=2.249575878.1978163801.1522559084-1821560500.1517736518
https://www.euractiv.fr/section/monde/news/croatias-bosnia-bypass-bridge-progresses-as-chinese-bid-gets-green-light/
https://www.euractiv.fr/section/monde/news/croatias-bosnia-bypass-bridge-progresses-as-chinese-bid-gets-green-light/
https://www.euractiv.de/section/europakompakt/news/gruenes-licht-chinesische-firma-baut-kroatische-riesenbruecke-an-bosnien-vorbei/?_ga=2.49100390.1978163801.1522559084-1821560500.1517736518
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 Germania validează gazoductul rus Nord Stream 2 
Autoritățile germane s-au pus de accord privind construirea conductei de 
gaz rusă Nord Stream 2, în ciuda controverselor iscate la nivel european. 
Proiectul vizează dublarea, până în 2019, a capacității predecesorului său 
Nord Stream 1 și permite transportul gazului rusesc direct în Germania, 
trecând prin Marea Baltică și evitând astfel Ucraina. După acceptarea 
proiectului de către partea germană, acesta așteaptă autorizarea 
autorităților ruse, daneze, finlandeze și suedeze. (FR) 

 

 Banca Centrală Europeană (BCE) evaluează modelul de afaceri al băncilor 
La 26 martie2018, BCE a publicat un raport privind activitățile de 
supraveghereaferentanului 2017, în care consideră că "(…) rentabilitatea 
reprezintă provocarea numărul unu pentru băncile din zona euro". BCE 
estimează că scăderea profitabilității bancare le vulnerabilizează și 
recomandă majorarea taxelor și comisioanelor bancare. (FR)(EN)(DE) 

 

 Britanicii rămân consecvenți în privința Brexit-ului 
Deși britanicii consideră că Brexit-ul trebuie să aibă loc, patru din zece 
persoane cred că negocierile sunt „un dezastru total". Aproape patru 
persoane din zece, oponenți ai Brexit-ului, consideră că rezultatele 
referendumului trebuie respectate și că trebuie să fie acceptat votul 
majoritar. Britanicii rămân profund divizați: 65% dintre oponenții Brexit-

ului doresc un al doilea referendum și  consideră că economia țării va fi 
afectată definitiv prin ieșirea din Uniune. (FR)(EN) 

 

 Mai multe informații de calitate pentru a lupta împotriva știrilor false 
Grupul european de experți la nivel înalt privind informațiile false a 
publicat un raport conținând recomandări pentru a combate « fake news-
urile ». Grupul recomandă înființarea unei coaliții cu mai mulți actori 
pentru realizarea unui cod de bune practici, care să asigure implementarea, 
monitorizarea și revizuirea periodică a măsurilor convenite. Dacă vor fi 
implementate, aceste măsuri ar putea avea un impact pe termen scurt, 
având în vedere perioada premergătoare alegerilor europene din 2019. 
(FR)(EN)(DE) 
 

 Uniunea Europeană dorește să accelereze schimbul de date cu poliția  
Aplicațiile de mesagerie și alte servicii digitale vor fi obligate să trimită 
datele utilizatorilor la poliție în termen de 10 zile de la solicitare sau în 
termen de 6 ore în caz de urgență. Comisia Europeană va înăspri regulile 
pentru companiile digitale, care vor trebui ofere dovezi electronice 
necesare investigațiilor penale, indiferent de locul în care se află compania 
sau unde sunt stocate datele. Reforma este anunțată pentru data de 17 
aprilie 2018. (FR)(EN) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.euractiv.fr/section/energie/news/lallemagne-valide-le-gazoduc-russe-nord-stream-2/
https://www.euractiv.fr/section/economie/news/banks-should-charge-customers-higher-fees-says-ecb/
https://www.euractiv.fr/section/economie/news/banks-should-charge-customers-higher-fees-says-ecb/
https://www.euractiv.de/section/finanzdienstleistungen/news/ezb-banken-sollten-gebuehren-fuer-die-kunden-erhoehen/?_ga=2.44529124.1978163801.1522559084-1821560500.1517736518
https://www.euractiv.fr/section/royaume-uni-en-europe/news/implement-referendum-result-despite-brexit-shambles-say-uk-voters/
https://www.euractiv.fr/section/royaume-uni-en-europe/news/implement-referendum-result-despite-brexit-shambles-say-uk-voters/
https://www.euractiv.fr/section/avenir-de-l-ue/opinion/avoid-censorship-dilute-fake-with-quality-news/
https://www.euractiv.fr/section/avenir-de-l-ue/opinion/avoid-censorship-dilute-fake-with-quality-news/
https://www.euractiv.de/section/digitale-agenda/opinion/fake-news-mit-qualitaetsjournalismus-bekaempfen-und-zensur-vermeiden/?_ga=2.224407898.1978163801.1522559084-1821560500.1517736518
https://www.euractiv.fr/section/economie/news/leaked-eu-overhaul-gives-tech-companies-10-days-to-share-e-evidence-data-with-police/
https://www.euractiv.fr/section/economie/news/leaked-eu-overhaul-gives-tech-companies-10-days-to-share-e-evidence-data-with-police/
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