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COMISIA EUROPEANĂ 

 

 

 

Ziua Europei 

Comisia a lansat o consultare on-line privind      

Viitorul Europei 

În data de 9 mai 2018, de Ziua Europei, a avut loc o consultare 
publică1  on-line referitoare la direcția în care să se îndrepte Uniunea 
Europeană în viitor. 

Această consultare unică, ce face parte din dezbaterea mai largă 
privind Viitorul Europei, lansată la 1 martie 2017, prin Cartea albă a Comisiei 
pe această temă, a fost pregătită de un grup de 96 de cetățeni din 27 de 
state membre, care au convenit asupra întrebărilor pe care să le adreseze 
concetățenilor lor. 

În perioada 5 - 6 mai a.c., la Bruxelles, pentru prima dată Comisia a 
convocat un grup de reprezentanți ai cetățenilor care să redacteze textul 
unei consultări publice, printr-un sondaj on-line, alcătuit din 12 întrebări. 
Reuniunea a fost găzduită de Comitetul Economic și Social European.  

                                                 
1
 Consultarea on-line privind viitorul Europei 

 

Acest exercițiu unic de democrație participativă dorește să 
demonstrează că cetățenii se află într-adevăr în centrul discuției privind 
Viitorul Europei. 

În completarea și în continuarea activității Comisiei Europene 
guvernele naționale organizează acum dialoguri cu cetățenii în toate statele 
membre, în urma unei inițiative a Franței, care a fost susținută de șefii de 
stat sau de guvern ai viitoarei UE27.  

Consultarea va fi deschisă până în data de 9 mai 2019. Comisia va 
prezenta statelor membre, în cadrul Consiliului European din decembrie 
2018, un raport intermediar privind procesul care a fost pus în mișcare prin 
lansarea Cărții albe. Un raport final va fi prezentat apoi la primul Summit 
UE27 de la Sibiu, din România, la 9 mai 2019, cu doar câteva săptămâni 
înaintea alegerilor europene. 

https://ec.europa.eu/commission/citizens-consultations-future-europe_en
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Ajutorul de stat 

Comisia a inițiat o investigație aprofundată referitoare la sprijinul pentru restructurare acordat Companiei naționale a 

uraniului din România 

În data de  12 iunie 2017, România a notificat Comisiei un plan de restructurare a Companiei naționale a uraniului SA (CNU) care prevede acordarea unui 
sprijin în valoare de aproximativ 95 milioane EUR (441 milioane RON) pentru CNU, sub formă de granturi, de subvenții, de anulare a unor datorii și de conversie 
a datoriei în acțiuni. Acest plan succede unui împrumut urgent sub formă de ajutor pentru salvare în valoare de aproximativ 13,3 milioane EUR  acordat pentru 
menținerea întreprinderii pe linia de plutire, pe care Comisia l-a aprobat la 30 septembrie 2016 cu titlu temporar. 

Normele UE privind ajutoarele de stat îi permit unui stat să intervină în sprijinul unei întreprinderi aflate în dificultate financiară, numai în condiții 
specifice și prevăd, în special, condiția ca respectiva întreprindere să facă obiectul unui plan de restructurare solid care să asigure restabilirea viabilității sale pe 
termen lung, astfel ca respectiva întreprindere să contribuie la costurile aferente restructurării sale și ca orice eventuale denaturări ale concurenței să fie 
limitate. 

În acest stadiu, Comisia își exprimă îndoiala că ajutorul pentru restructurare propus îndeplinește aceste condiții. În cursul investigației aprofundate pe 
care o va efectua Comisia va analiza următoarele aspectele: 

 dacă planul de restructurare propus ar putea restabili viabilitatea pe termen lung a CNU, fără ca acesteia să i se acorde în continuare un ajutor de 
stat; 

 dacă CNU sau investitorii de pe piață contribuie suficient la costurile de restructurare, garantând astfel că planul de restructurare nu se bazează 
în principal pe fonduri publice și că ajutorul este proporțional, precum și 

 dacă România prevede măsuri corespunzătoare pentru a limita denaturările concurenței generate de ajutor. 

Comisia își va continua investigațiile pentru a afla dacă se confirmă preocupările sale exprimate inițial. Inițierea unei investigații oferă părților terțe 
interesate posibilitatea de a prezenta observații și nu anticipează rezultatul acesteia. 

  

CNU este o societate deținută integral de statul român, care are drept obiect de activitate exploatarea minelor de uraniu din România și 

producția de materii prime transformate în combustibil pentru centralele nucleare.  

CNU extrage minereu de uraniu, îl procesează pentru a obține octoxid de uraniu (U3O8) și, după o rafinare ulterioară, îl transformă în 

dioxid de uraniu (UO2). CNU are două unități de exploatare: o unitate de extragere a uraniului, cu sediul în Crucea-Botușana (județul Suceava, 

regiunea Nord-Est) și o uzină de procesare-rafinare, cu sediul în Feldioara (județul Brașov, regiunea Centru).  

În anul 2017, întreprinderea avea 772 de angajați. 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_46312
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CNU se confruntă cu dificultăți financiare în urma pierderii principalului său client, producătorul de energie nucleară Societatea Națională 

Nuclearelectrica. Planul de restructurare notificat prevede diferite măsuri de sprijin public, între care: 

 prelungirea împrumutului inițial în valoare de 13,3 milioane EUR; 

 un grant în valoare de 16,2 milioane EUR pentru sprijinirea investițiilor de modernizare a CNU; 

 anularea unei datorii publice în valoare de 16,6 milioane EUR; 

 conversia datoriei publice contractate de CNU în valoare de 2,9 milioane EUR în acțiuni deținute de statul român;  

 o subvenție pentru funcționare, de 45,8 milioane EUR, pentru acoperirea diferenței dintre costurile de producție ale CNU și 

prețurile de vânzare stabilite în condiții de piață în cursul perioadei de restructurare. 

 

Performanța energetică 

Oficiul pentru Statistică al Comisiei Europene (Eurostat) și Banca Europeană de Investiții (BEI) au lansat, în data de 8 mai 

2018, un nou Ghid al practicianului pe tema tratamentului statistic al contractelor de performanță energetică2. 

Noul ghid urmează notei de orientare a Eurostat referitoare la tratamentul revizuit al contractelor de performanță energetică în conturile publice, 
publicată în septembrie 2017 și explică aplicarea sa practică, cu ajutorul asistenței tehnice din partea Platformei europene de consiliere în materie de investiții 
(EIAH).  În ghid se explică în detaliu modul în care funcționează contractele 
de performanță energetică și se oferă o imagine de ansamblu, clară, a 
impactului potențial asupra finanțelor publice. El va ajuta statele membre 
și alte părți interesate să înțeleagă mai bine impactul pe care îl au 
diferitele caracteristici ale acestor contracte asupra clasificării investițiilor 
efectuate - în bilanțul sau în afara bilanțului administrațiilor publice - și va 
sprijini autoritățile publice să ia decizii în cunoștință de cauză atunci când 
pregătesc și atribuie contracte de performanță energetică. Totodată este 
un instrument util pentru a oferi claritate promotorilor publici și privați în 
contextul Planului de investiții și pentru a elimina barierele percepute din 
calea investițiilor. 

                                                 
2
 Ghidul practicianului pe tema tratamentului statistic al contractelor de performanță energetică 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3268_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3268_ro.htm
http://eiah.eib.org/
http://eiah.eib.org/
http://ec.europa.eu/eurostat/web/government-finance-statistics/methodology/guidance-on-accounting-rules
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Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate/  

Vicepreşedinte al Comisiei Europene, dna Federica Mogherini 

 

 În data de 8 mai a.c., preşedintele american, Donald Trump, a anunţat că Statele Unite ale Americii se vor retrage din Acordul nuclear cu Iranul şi 
că se pregătesc de reintroducerea sancţiunilor nucleare împotriva regimului 
iranian.  

Cu acest prilejul, în numele Uniunii Europene, Înaltul Reprezentant al UE, dna 
Federica Mogherini, şi-a exprimat profundul regret față de decizia preşedintelui 
american, de a se retrage din Planul de acţiune comună cuprinzător (JCPOA).  

Acest plan, aprobat în unanimitate prin Rezoluţia 2231 a Consiliului de securitate 
ONU, este un element-cheie al arhitecturii mondiale de neproliferare nucleară şi 
un intrument important pentru asigurarea securităţii regiunii.  

Uniunea Europeană rămâne, în continuare, implicată în implementarea 
acordului nuclear, atât timp cât Iranul respectă angajamentele din domeniul 
nuclear, aşa cum a făcut-o până în prezent, fapt confirmat şi de Agenţia 
internaţională pentru energie atomică, prin 10 rapoarte consecutive.  

Ridicarea sancţiunilor nucleare reprezintă o parte esenţială a acordului cu Iranul, 
iar Uniunea Europeană a scos în evidență, în mod repetat, impactul pozitiv pe 
care îl are acesta asupra relaţiilor comerciale şi economice cu acest stat.  Înaltul 
Reprezentant a subliniat că „(…) Acest plan reprezintă  încununarea a 12 ani de 
diplomaţie pentru îndeplinirea acestui obiectiv, iar UE este hotărâtă să continuie colaborarea alături de comunităţile internaţionale pentru a-l păstra.” 
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Administraţia prezidenţială americană a menționat că intenţionează să instituie 
cel mai înalt nivel de sancţiuni economice de până acum împotriva Iranului. În 
plus, preşedintele american a declarat că „(...) orice ţară care sprijină Iranul în 
încercarea de a obţine arme nucleare ar putea fi sancţionată dur de Statele Unite 
ale Americii.” Această decizie a preşedintelui Trump destramă realizările privind 
politica externă ale predecesorului său, Barack Obama, şi va izola Statele Unite 
ale Americii de aliaţii săi europeni. 

Preşedintele Trump a apreciat că „(...) Regimul iranian este principalul 
sponsor al terorii. Acesta exportă rachete periculoase, alimentează conflictele în 
întreg Orientul Mijlociu şi sprijină miliţiile şi organizaţilei teroriste precum 
Hezbollah, Hamas, talibanii şi Al Qaeda.” 

 Totodată, el a subliniat că, deşi acest acord a ridicat sancţiuni economice 
importante împotriva Iranului, s-au înregistrat totuşi limitări slabe ale activităţilor 
nucleare ale regimului, fără a afecta toate celelalte comportamente rău 

intenţionate, precum activităţile ameninţătoare din Siria, Yemen şi alte regiuni din întreaga lume. Mai mult decât atât, preşedintele american a atras atenţia că 
„(…) Prevederile acordului privind termenele de expirare sunt complet inacceptabile. Dacă aş fi permis menţinerea acordului, ar fi urmat în curând o cursă a 
înarmării nucleare în Orientul Mijlociu. Fiecare ar fi dorit să aibă propriile sale arme, la fel ca  Iranul. Mai rău, prevederile acordului privind inspecţiile sunt lipsite 
de mecanisme adecvate pentru împiedicarea, detectarea şi penalizarea înşelăciunilor şi nu cuprind nici măcar dreptul indiscutabil de a inspecta multe locuri 
importante, inclusiv instalaţiile militare.”  

În contextul acestor deficienţe descoperite de SUA, preşedintele american a cerut, în mod repetat, încă din luna octombrie anul trecut, renegocierea sau 
rezilierea acordului cu Iranul, în caz contrar anunţând retragerea Statelor Unite. Dl Trump a menţionat că a avut discuţii cu aliaţii şi partenerii din întreaga lume, 
atât cu Franţa, Germania şi Regatul Unit al Marii Britanii, cât şi cu parteneri din Orientul Mijlociu, și a ajuns la concluzia că nu se poate împiedica înaramarea 
nucleară a Iranului în condițiile prezentului acord.  

La finalul discursului a dorit să transmită un mesaj de susţinere pentru poporul iranian şi să îşi exprime disponibilitatea pentru un nou acord de durată, de 
care să se bucure acesta. 

 

 
 
 
 
 
 



 

8 

 
 

PARLAMENTUL EUROPEAN 

 

Ziua Europei 2018 

De ce sărbătorim Ziua Europei?  

Pacea și solidaritatea au fost pilonii declarației lui Robert 
Schuman prezentată la 9 mai din 1950. El a propus ca Franța și 
Germania să împărtășească resursele lor naturale în încercarea de a 
face conflictul dintre țări „nu doar de neconceput, ci și imposibil din 
punct de vedere material.” Alte națiuni europene s-au alăturat 
efortului, ceea ce a făcut ca această cooperare europeană să devină 
realitate. 

În acest an, pentru a sărbători Ziua Europei, instituțiile 
europene și-au deschis porțile pentru public, ocazie unică  pentru a 
descoperi cum funcționează acestea, care sunt prioritățile lor și cum 
acestea le afectează viața cetățenilor europeni. De-a lungul zilei, toți cei 
interesați au putut vizita clădirile instituțiilor europene pentru a lua 
parte la activități speciale, toate într-o atmosferă festivă, așa cum au fost dezbaterile publice și de a se bucura de excursii ghidate. 

În fiecare an, Parlamentul European sărbătorește Ziua Europei și invită invită pe doritori să descopere ce se petrece în clădirile sale. Ziua Porților Deschise 
(Open Day) este șansa tuturor celor care doresc să se apropie de persoanele pe care le-au ales să îi reprezinte și de a vedea cum acționează pentru a le apăra 
interesele în Uniunea Europeană. Programul din acest an a inclus: un tur prin clădirile Parlamentului European și o prezentare a modul în care membrii 
Parlamentului European reprezintă cetățenii europeni; o vizită în Hemiciclu, pentru a înțelege ce se petrece în interiorul Camerei unde au loc dezbaterile și 
votul; o serie de dezbateri publice referitoare la propagarea știrilor false3, la alegerile europene și valorile Europei 4; la șansa de a se întâlni cu membrii grupurilor 
politice și de a cunoaște care sunt prioritățile acestora. De asemena, în cadrul aceleiași zile, a fost organizată, în Agora Simone Veil, o sesiune de pictură pe față, 

                                                 
3 „Știri false și libertatea de exprimare”, dezbatere cu dl Christophe Deloire, laureatul al premiului Louis-Hachette – 2003, și al premiului Saharov - 2005, Secretar general al Organizației  

„Reporteri fără frontiere” și cu alți deputați europeni. 
4 Alegeri europene 2019 – „De ce contează?”; „Ce ne face europeni?” – dezbateri și vot -  alături de deputații europeni. 

http://www.europarl.europa.eu/visiting/en/brussels/open-day-2018
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pictură 3D și zmeie, în acorduri de jazz. Seara s-a încheiat cu un spectacol pe scena Place du Luxembourg. De asemenea, Parlamentarium și Casa de Istorie 
Europeană5 au fost deschise pentru a sărbătorii această zi specială. Activitățile au evidențiat diversitatea patrimoniului cultural european, dansuri europene 
tradiționale și șansa de a lăsa o panglică pe poarta muzeului, cu un mesaj despre ceea ce înseamnă patrimoniul european pentru fiecare. 

În același context, pe lângă Parlamentul European, alte 6 instituții europene și-au deschis porțile pentru a sărbătorii Ziua Europei, pentru a explora  
familia de instituții din Bruxelles care fac din Uniunea Europeană. 

Consiliul Uniunii Europene (UE) și Consiliul European au organizat un tur al Clădirii Europa (Europa Building), sediul Consiliului European. În clădirea Justus 
Lipsius, mai multe standuri de informare au oferit o perspectivă asupra celor două instituții și a statelor membre UE, într-un mod informativ și distractiv. S-au 
prezentat statele membre ale UE și rolul acestora în cadrul Consiliului UE și al Consiliului European. Prin broșuri de prezentare ale fiecărui stat s-a putut vedea 
frumusețea și cultura acestor țări, precum și performanțele lor. Și copiii au putut participa la această zi – s-a organizat Colțul copiilor - oferindu-le posibilitatea  să 
se distreze în timp ce învață despre Europa. Toată lumea a avut posibilitatea să își testeze cunoștințele despre UE și să câștige premii atractive, iar Arhivele 
centrale au prezentat o călătorie în timp, o lecție de istorie, prilej cu care stagiarii au împărtășit din experiența lor.  

La rândul său Comisia Europeană a deschis porțile Clădirii Berlaymont. Aproximativ 30 de standuri au prezentat, într-un mod interactiv, principalele 
politici ale UE și au evidențiat Anul european al patrimoniului cultural 2018. A existat o sesiune de dialog cu cetățenii care a oferit oamenilor șansa de a vorbi 
direct cu personalitățile Comisiei Europene și o serie de activități de divertisment, toate cu scopul de a afla mai multe despre ceea ce face Europa pentru toți.  

Curtea de Conturi Europeană a arătat, de Ziua Europei, cum sunt protejate interesele financiare ale cetățenilor UE, iar printr-un test cine a dorit și-ar fi 
putut testa abilitățile de auditor.  

Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE)  a prezentat, prin standuri diferite, principalele activități desfășurate în cadrul securității și apărării comune 
a UE. Tema acestui an a fost „Anul european al patrimoniului cultural” și sub acest slogan SEAE a încercat să arate cum contribuie la această politică în întreaga 
lume. 

Comitetul Economic și Social European (CESE) este singura instituție din Europa care reprezintă societatea civilă (angajatori, lucrători și grupuri de 
interese diferite). În Ziua porților deschise, cetățenii europeni au putut afla mai multe lucruri interesante și au discutat cu o serie de membri pentru a înțelege 
rolul lor în procesul decizional al UE. 

Comitetul European al Regiunilor (CoR) a oferit posibilitatea de a experimenta diversitatea Europei și de a înțelege cine este adunarea europeană a 
reprezentanților regionali și locali. În centrul atenției din acest an au fost regiunile și orașele UE, precm și cultura lor. 

La rândul său, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a venit cu noi date despre cumpărăturile on-line, folosirea unui telefon inteligent, cererea 
pentru locuri de muncă, tot ceea ce ține de protecția datelor și ne afectează pe toți.  

 

 

                                                 
5 Casa de istorie europeană sărbătorește 1 an de la deschidere: un an de învățare, reflecție și dezbatere asupra istoriei europene. 

https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/open-day-brussels_en
https://europa.eu/cultural-heritage/european-year-cultural-heritage_en
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PREŞEDINŢIA BULGARĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 

 

 

 

 

Un cadru european de colectare a statisticilor integrate referitoare la ferme  

În data de 8 mai 2018  miniștrii europeni ai agriculturii au confirmat, 

în cadrul unei conferințe de presă, faptul că în data de 11 aprilie 2018 

Consiliul UE și Parlamentul European au ajuns la un acord cu privire la 

îmbunătătirea și modernizarea cadrului european de colectare a statisticilor 

integrate referitoare le ferme.  

În mod special acesta are în vedere Propunerea  regulament al 

Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile integrate 

referitoare la ferme și de abrogare a Regulamentelor(CE) nr.1166/2008 și 

(UE) nr.1337/20116  al cărei scop este de a stabili un cadru pentru statisticile 

agricole europene la nivelul fermelor și de a prevedea integrarea 

informațiilor structurale cu alte informații precum metodele de producție, 

măsurile de dezvoltare rurală, aspectele de agro-mediu și altele. Această 

inițiativă face parte din Programul privind o reglementare adecvată și 

funcțională (REFIT) și reprezintă prima etapă a Strategiei privind statisticile 

agricole în perspectiva anului 2020 și ulterior, vizează optimizarea Sistemului 

                                                 
6 COM(2016)786 - 2016/0389 (COD) 

european de statistici agricole (SESA) în ansamblu și asigurarea unui proces 

de colectare a datelor mai eficient și relevant.  

Regulamentul propus, care urmează să intre în vigoare înainte de 

sfârșitul anului 2018, ar trebui să asigure continuarea seriei de anchete 

europene referitoare la structura fermelor, asigurând astfel serii de timp 

coerente și îndeplinind în același timp cerințe noi și emergente de date de la 

nivelul fermelor.  

„(…) Datele solide și comparabile sunt esențiale pentru elaborarea  politicilor 

bazate pe elemnte concrete. Noile reguli vor premite realizarea unor 

statistici mai bune la nivelul unei ferme pentru punerea în aplicare și 

monitorizarea PAC,  fără sarcina suplimentară a colectării datelor”  - a 

declarat dl Rumen Porodzanov, ministrul agriculturii, alimentației și 

silviculturii din Republica Bulgaria. 

Confirmarea acordului dintre Consiliul UE  și Parlamentul European 

deschide calea către următoarele etape: prezentarea Regulamentului în 

plenul parlamentului  pentru vot în prima lectură și ulterior adoptarea de 

către Consiliu. 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15485-2016-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15485-2016-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15485-2016-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15485-2016-INIT/ro/pdf
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 Federica Mogherini: UE va menține acordul nuclear cu Iranul 
Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate a 
declarat că acordul nuclear cu Iranul poate fi păstrat fără sprijinul SUA și 
că a primit asigurări din partea președintelui iranian Hassan Rouhani că 
țara va respecta acordul, în ciuda deciziei președintelui american de 
retragere a SUA și de reimpunere a sancțiunilor asupra Iranului. (RO) 
 

 România a devenit cea de-a 16-a economie a Uniunii Europene 
Conform Eurostat, Produsul Intern Brut (PIB) al Uniunii Europene s-a ridicat 
în anul 2017 la 15.300 miliarde euro la preţuri curente, iar PIB-ul României 
a fost de 187,8 miliarde euro, echivalentul a 1,2% din PIB-ul UE, fiind a 16-a 
economie din UE. Peste jumătate din PIB-ul UE a fost generat în 2017 de 
trei state membre: Germania (21,3%), Marea Britanie (15,2%) şi Franţa 
(14,9%). (RO) 

 

 Emmanuel Macron, distins cu premiul Charlemagne pentru eforturile de 
unificare europeană 
Preşedintele francez Emmanuel Macron a fost distins cu Premiul 

Charlemagne. Distincția oferită liderului francez vine ca formă de 
recunoaștere a „viziunii sale asupra unei noi Europe”. Premiul este acordat 
anual, începând din 1950, de către orașul german Aachen, pentru a 
recunoaște meritele unei persoane care contribuie la unitatea Europei. 
(RO) 
 

 Băncile grecești sunt pe cale să facă față testelor de rezistență 
Banca Centrală Europeană (BCE) a efectuat anticipat teste de rezistență la 
șocuri pentru principalele bănci ale Greciei, înainte de ieșirea țării din 
planul de ajutor european, în vara lui 2018. Rezultatele sunt în general 
satisfăcătoare, cele patru mari bănci grecești: Alpha Bank, Eurobank, Bank 
of Piraeus (Banca Piraeus) și Banca Națională a Greciei (BNG) reușind să 
facă față testelor de rezistență efectuate de BCE. (FR) 
 

 În 2018 Europa dorește să facă progrese în ceea ce privește drepturile 
lucrătorilor 
„Anul 2018 este deosebit de important: este ultima șansă de a avansa cu 
adevărat în domeniul drepturilor lucrătorilor, înainte de următoarele 

http://www.caleaeuropeana.ro/federica-mogherini-ue-va-mentine-acordul-nuclear-cu-iranul/
http://www.caleaeuropeana.ro/eurostat-romania-a-devenit-cea-de-a-16-a-economie-a-uniunii-europene/
http://www.caleaeuropeana.ro/video-emmanuel-macron-distins-cu-premiul-charlemagne-pentru-eforturile-de-unificare-europeana-trebuie-sa-luptam-pentru-o-europa-noua-si-mai-puternica/
https://www.euractiv.fr/section/economie/news/les-banques-grecques-ont-a-peu-pres-reussi-les-stress-tests/
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alegeri europene și de sfârșitul mandatului actualei Comisii Europene" - a 
afirmat europarlamentarul Evelyn Regner. (FR) (EN) (DE) 
 

 Emmanuel Macron: Europa are acum „misiunea de a garanta ordinea 
multilaterală” mondială 
La o zi distanță, după ce președintele american Donald Trump a decis 
retragerea Statelor Unite din Acordul nuclear cu Iranul, președintele 
francez Emmanuel Macron a precizat  că: „Ne aflăm într-un moment istoric 
pentru Europa, care are misiunea de a garanta această ordine multilaterală 
pe care am creat-o la sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial şi care este 
astăzi, uneori, bulversată”. (RO) 
 

 Mai multe personalități îndeamnă Europa să iasă din „letargia” actuală 
Într-o scrisoare deschisă, o serie de personalități europene cer liderilor o 
„renaștere europeană”. Ei se tem că de „letargia” actuală va beneficia 
populismul în alegerile din 2019. Scrisoarea a fost semnată de fostul 
comisar László Andor, foștii prim-miniștri Alain Juppe și Felipe Gonzalez, 
deputații europeni Elmar Brok, Maria João Rodrigues și Daniel Cohn-Bendit, 
dar și de regizorul german Win Wenders și de scriitorul italian Roberto 
Saviano. Semnatarii își prezintă platforma on-line, civico.eu, ca instrument 
pentru o mai mare participare a cetățenilor în instituțiile europene. (FR) 
(EN) 
 

 Migranții au depus la CEDO o plângere împotriva guvernului italian 
Un număr de 17 migranți, salvați din Marea Mediterană, au depus o 
plângere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului împotriva guvernului 
italian, acuzat că i-a înapoiat gărzilor de coastă libiene. Reclamanții acuză 
statul italian că le-ar fi încălcat drepturile prin „subcontractarea” salvărilor 
pe mare către Libia, în cadrul controversatelor acorduri încheiate în 2017 
cu autoritățile libiene de a bloca fluxul de migranți în Marea Mediterană. Ei 

doresc ca CEDO să oblige Italia să le plătească despăgubiri și să pună capăt 
politicii de returnare a migranților în Libia. (FR) 
 

 Comisia europeană acționează cu prudență în privința modificării 
legislației în domeniul fabricației de roboți 
Pentru a liniști asociațiile care reprezintă industria tehnologică, Comisia 
Europeană a declarat că nu dorește să modifice normele europene în 
sensul sporirii răspunderii juridice a producătorilor în cazul erorilor de 
fabricație ale roboților. Comisia a confirmat că va publica, până la 
jumătatea anului 2019, un document privind modul în care legislația 
actuală se va aplica tehnologiilor emergente care nu sunt controlate de om. 
Această actualizare ar putea implica modificarea anumitor definiții ale 
directivei privind răspunderea, inclusiv concepte precum „defect”, 
„prejudiciu”,„produs” și „producător”. (FR) (EN) (DE) 
 

 Angela Merkel cere Europei „să-și ia destinul în propriile mâin”: Timpul în 
care se putea conta pe SUA pentru a ne proteja s-a încheiat 
Cancelarul german Angela Merkel a apreciat că Europa nu mai poate conta 
pe SUA pentru a o „proteja” în toate circumstanțele și, în consecință, 
trebuie ”să-și ia destinul în propriile mâini”. (RO) 
 

 Facebook recurge la noi măsuri pentru combaterea „”fake news”, 
întrebându-i pe utilizatorii europeni în ce surse de știri au încredere 
Facebook va lansa un sondaj în cinci state europene pentru a afla în ce 
surse de știri au încredere cetățenii. Astfel, utilizatorii rețelei de socializare 
din Marea Britanie, Spania, Franța, Germania și Italia vor primi un 
chestionar simplu în care vor fi întrebați dacă au auzit de unele site-uri de 
știri și cât de multă încredere au în ele. Un prim astfel de sondaj a fost făcut 
în Statele Unite, iar compania spune că foloseşte rezultatele pentru 
clasificarea surselor de ştiri. (RO) 

 

 

 

https://www.euractiv.fr/section/economie/news/putting-the-social-dimension-on-equal-footing-with-the-economy/
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/putting-the-social-dimension-on-equal-footing-with-the-economy/?_ga=2.67536723.376286604.1526199895-1821560500.1517736518
https://www.euractiv.de/section/soziales-europa/news/arbeitnehmerrechte-die-soziale-dimension-staerken/?_ga=2.67536723.376286604.1526199895-1821560500.1517736518
http://www.caleaeuropeana.ro/presedintele-emmanuel-macron-europa-are-acum-misiunea-de-a-garanta-ordinea-multilaterala-mondiala/
http://civico.eu/fr/
https://www.euractiv.fr/section/avenir-de-l-ue/news/european-luminaries-warn-about-new-phase-of-eu-lethargy/
https://www.euractiv.com/section/future-eu/news/european-luminaries-warn-about-new-phase-of-eu-lethargy/?_ga=2.263229134.376286604.1526199895-1821560500.1517736518
https://www.euractiv.fr/section/migrations/news/rome-visee-par-une-plainte-sur-son-recours-aux-gardes-cotes-libyens/
https://www.euractiv.fr/section/economie/news/tech-industry-and-consumer-watchdogs-at-odds-over-robot-liability/
https://www.euractiv.com/section/digital/news/tech-industry-and-consumer-watchdogs-at-odds-over-robot-liability/?_ga=2.66610796.376286604.1526199895-1821560500.1517736518
https://www.euractiv.de/section/forschung-und-innovation/news/braucht-die-eu-neue-roboter-gesetze/?_ga=2.66610796.376286604.1526199895-1821560500.1517736518
http://www.caleaeuropeana.ro/angela-merkel-cere-europei-sa-si-ia-destinul-in-propriile-maini-timpul-in-care-se-putea-conta-pe-sua-pentru-a-ne-proteja-s-a-incheiat/
http://www.caleaeuropeana.ro/facebook-recurge-la-noi-masuri-pentru-combaterea-fake-news-reteaua-de-socializare-ii-va-intreba-pe-utilizatorii-europeni-in-ce-surse-de-stiri-au-incredere/
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