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UE a demarat procesul privind suspendarea temporară a accesului preferențial al Cambodgiei la piața UE în temeiul 

regimului comercial „Totul în afară de arme” ( Everything But Arms - EBA). Preferințele acordate în cadrul EBA pot fi eliminate 

dacă țările beneficiare nu respectă drepturile fundamentale ale omului și drepturile lucrătorilor. 

După o perioadă de colaborare sporită, care a inclus o misiune de informare în Cambodgia în iulie 2018 și reuniuni 

bilaterale ulterioare la cel mai înalt nivel, Comisia a concluzionat că există dovezi ale unor încălcări grave și sistematice ale 

drepturilor fundamentale ale omului și ale drepturilor lucrătorilor în Cambodgia, în special ale drepturilor la participare politică, 

precum și ale libertăților de întrunire, de exprimare și de asociere. Aceste constatări se adaugă preocupărilor persistente ale 

UE cu privire la lipsa drepturilor lucrătorilor și la litigiile legate de concesiunile funciare în scopuri economice din această țară. 

Regimul „Totul în afară de arme” este o componentă a sistemului generalizat de preferințe tarifare al UE (SGP), 

care le permite țărilor în curs de dezvoltare vulnerabile să plătească mai puține taxe sau să nu plătească deloc taxe la 

exporturile către UE, oferindu-le un acces vital la piața UE și contribuind la dezvoltarea lor. Regimul EBA acordă în 

mod unilateral acces pe piața UE fără taxe vamale și fără contingente tarifare pentru toate produsele (cu excepția 

armelor și munițiilor) pentru țările cel mai puțin dezvoltate din lume, astfel cum sunt definite de Organizația 

Națiunilor Unite. Regulamentul SGP prevede că preferințele comerciale pot fi suspendate în cazul „încălcării grave 

și sistematice a principiilor” prevăzute în convențiile privind drepturile omului și drepturile lucrătorilor. 

 

 

 

 

Comisia Europeană a decis, în data de 12 februarie 2019, să înregistreze o inițiativă cetățenească europeană intitulată 

„Să cerem o reglementare mai inteligentă în materie de țigarete electronice!”. 

Obiectivul inițiativei este: „(…) de a crea o legislație adaptată, care să facă o distincție clară între țigaretele electronice, 

pe de o parte, și produsele din tutun și produsele farmaceutice, pe de altă parte”. Inițiatorii solicită Comisiei să „asigure 

adoptarea unor noi acte legislative [pentru țigaretele electronice] pe baza respectării obligatorii a unor standarde solide de 

calitate, de siguranță și de fabricație a produselor, precum și a unor practici de comercializare responsabile care să asigure 

protecția tinerilor”. 

COMERȚ 

Procedura de suspendare temporară a preferințelor comerciale pentru Cambodgia 

INIȚIATIVA CETĂȚENEASCĂ EUROPEANĂ 

„Să cerem o reglementare mai inteligentă în materie de utilizare a țigaretelor electronice!” 



 
 

 

Decizia Comisiei Europene de a înregistra inițiativa privește doar admisibilitatea juridică a propunerii. Comisia nu a 

analizat conținutul său în această etapă. 

Dacă, după un an, inițiativa va beneficia de un milion de declarații de susținere din cel puțin șapte state membre diferite, 

Comisia va avea la dispoziție trei luni pentru a lua o decizie: fie să dea curs solicitării, fie să o respingă, în ambele cazuri trebuind 

să își argumenteze decizia. 

Inițiativele cetățenești europene au fost introduse de Tratatul de la Lisabona, fiind lansate, ca instrumente prin 

care cetățenii pot contribui la stabilirea agendei de lucru, în aprilie 2012, odată cu intrarea în vigoare a 

Regulamentului privind inițiativa cetățenească europeană, care pune în aplicare dispozițiile din tratat. În 2017, în 

discursul președintelui Juncker privind starea Uniunii, Comisia Europeană a prezentat propuneri de reformă 

referitoare la inițiativa cetățenească europeană, pentru a o face și mai ușor de utilizat. În decembrie 2018, Parlamentul 

European și Consiliul au convenit asupra reformei, iar normele revizuite vor începe să se aplice de la 1 ianuarie 2020. 

 

 

 

 

Comisia a adoptat, în data de 13 februarie 2019, noua sa listă1 cu 23 de țări2 terțe cu deficiențe strategice ale cadrelor 

de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.  

Lista, sub forma unui regulament delegat, va fi înaintată spre aprobare Parlamentului European și Consiliului în termen 

de o lună (cu posibilitatea de prelungire cu încă o lună). După aprobare, regulamentul delegat va fi publicat în Jurnalul Oficial 

și va intra în vigoare după 20 de zile de la data publicării. 

Scopul acestei liste este de a proteja sistemul financiar al UE prin mai buna prevenire a riscurilor de spălare a banilor și 

de finanțare a terorismului. Ca urmare a includerii pe listă, băncile și alte entități supuse normelor UE de combatere a spălării 

banilor vor trebui să aplice controale mai aprofundate (due diligence) în legătură cu operațiunile financiare în care sunt implicați 

clienți și instituții financiare din aceste țări terțe cu grad înalt de risc, pentru mai buna identificare a fluxurilor financiare 

                                                           
1 Regulamentul delegat: lista UE a țărilor terțe cu grad înalt de risc 
2 Cele 23 de jurisdicții sunt următoarele: Afganistan, Samoa Americană, Bahamas, Botswana, Republica Populară Democrată Coreeană, Etiopia, 
Ghana, Guam, Iran, Irak, Libia, Nigeria, Pakistan, Panama, Puerto Rico, Samoa, Arabia Saudită, Sri Lanka, Siria, Trinidad și Tobago, Tunisia, Insulele 
Virgine Americane, Yemen. 
 

JUSTIȚIE 

Lista țărilor terțe cu regimuri deficitare de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3187_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3187_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6792_en.htm
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/anti-money-laundering-and-counter-terrorist-financing_ro


 
 

 

suspecte. Lista a fost întocmită după o analiză aprofundată, pe baza unei noi metodologii care reflectă criteriile mai stricte 

prevăzute de cea de a 5-a Directivă privind combaterea spălării banilor, în vigoare din iulie 2018.   

  

 

 

 

Comisia Europeană a adoptat, în data de 12 februarie 2019, o propunere3 menită să contribuie la atenuarea impactului 

semnificativ pe care l-ar avea un astfel de scenariu asupra transportului feroviar și a conectivității dintre UE și Regatul Unit. 

Propunerea prezentată va asigura valabilitatea autorizațiilor de siguranță pentru anumite părți ale infrastructurii 

feroviare pe o perioadă strict limitată de trei luni4, pentru a permite instituirea unor soluții pe termen lung în conformitate cu 

legislația UE. În particular, propunerea se referă la infrastructura din tunelul de sub Canalul Mânecii și prevede menținerea de 

către Regatul Unit a unor standarde de siguranță identice cu cerințele UE. Aceasta va asigura protecția călătorilor din 

transportul feroviar și siguranța cetățenilor și va evita perturbări majore ale operațiunilor feroviare transfrontaliere și ale 

serviciilor de navetă după retragerea Regatului Unit. 

Propunerea a fost prezentată în urma invitațiilor formulate de Consiliul European (articolul 50), 

în noiembrie și decembrie 2018, care vizau intensificarea activității de pregătire la toate nivelurile, și a adoptării, la 19 

decembrie 2018, a Planului de acțiune de contingență al Comisiei. Până în prezent au fost propuse 19 măsuri legislative și au 

fost publicate 88 de avize de pregătire5. Este important de remarcat faptul că aceste măsuri de contingență nu vor atenua – și 

nu pot să atenueze – impactul global al unui scenariu no deal, nu compensează în vreun fel lipsa de pregătire și nici nu reinstituie 

toate avantajele conferite de statutul de membru al UE sau condițiile favorabile ale unei eventuale perioade de tranziție, astfel 

cum se prevede în acordul de retragere. Propunerea prezentată are un caracter temporar și un domeniu de aplicare limitat și 

va fi adoptată unilateral de către UE. Aceasta ține seama de discuțiile purtate cu statele membre. Comisia va continua să sprijine 

statele membre în activitatea lor de pregătire și și-a intensificat eforturile, de exemplu prin organizarea de vizite în toate 

capitalele UE27. 

                                                           
3 Textul propunerii 
4 Această prelungire a valabilității ar trebui să fie limitată în timp la ceea ce este strict necesar pentru a acorda Regatului Unit și statelor membre 
vizate timpul necesar pentru încheierea acordurilor care se impun. 
5 Avizele privind pregătirea Brexitului 

PREGĂTIREA PENTRU BREXIT 

Măsuri de contingență pentru siguranța feroviară și conectivitate 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/swd_2018_362_f1_staff_working_paper_en_v2_p1_984066.pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/european-council/2018/11/25/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/12/13/european-council-art-50-conclusions-13-december-2018/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6851_ro.htm
https://ec.europa.eu/info/files/railway-safety-and-connectivity_en
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_ro


 
 

 

 

 

 

 

 

Cu ocazia vizitei în Cornul Africii, Înaltul 

Reprezentant a participat în perioada 9-10 februarie 

a.c., la Summit-ul Uniunii Africane care a avut loc în 

Addis Ababa, Etiopia. Summit-ul din 2019 a avut ca 

tematică „Anul refugiaților, persoanelor returnate și 

persoanelor strămutate intern: Către soluții durabile pentru deplasarea forțată în Africa". 

 Dna Mogherini a avut întâlniri bilaterale cu președintele Comisiei pentru Uniunea Africană, Moussa Faki Mahamat, cu comisarul 

Neven Mimica, pentru a discuta despre aprofundarea cooperări dintre Uniunea Europeană și Uniunea Africană. De asemenea, Înaltul 

Reprezentant a mai avut întâlniri cu președintele Burkina Faso, Rich Marc Kabore; Președintele Republicii Central-Africane, Faustin 

Arhanghelul Touadera; președintele Republicii Democratice Congo, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi; președintele Somaliei, Mohamed 

Abdullahi Farmajo; președintele Ugandei, Yoweri Museveni; ministrul Afacerilor Externe din Tanzania, Augustin Philip Mahiga; ministrul 

Afacerilor Externe al Algeriei, Abdelkader Messahel. 

În plus, dna Federica Mogherini a avut o întrevedere cu președintele Etiopiei, dna Sahle-Work Zewde pe care a felicitat-o pentru 

rolul-cheie avut atât în desfășurarea reformelor economice și politice, cât şi a evoluțiilor recente din regiune. Dna Mogherini a reiterat 

sprijinul ferm al UE pentru agenda de reformă progresivă a guvernului în sfera politică, economică și regională. De asemenea, Înaltul 

Reprezentant a avut întrevederi cu prim-ministrul Republicii Federale Democrate Etiopiană, dr. Abiy Ahmed cu care a discutat despre 

dinamica regională recentă, în special apropierea dintre Etiopia, Eritreea și Somalia.  

ÎNALTUL REPREZENTANT PENTRU AFACERI EXTERNE ŞI POLITICA DE SECURITATE/VICEPREŞEDINTE                                           

AL COMISIEI EUROPENE, DNA FEDERICA MOGHERINI 

Vizită oficială în Cornul Africii, 9-13 februarie 2019 

https://au.int/sites/default/files/pressreleases/35626-pr-key20decisions20of20the2032nd20ordinary20session20of20the20assembly20of20the20african20union2028ferurary20201929.pdf


 
 

 

Înaltul Reprezentant a avut, de asemenea, prima întâlnire ministerială în cadrul angajamentului strategic UE-Etiopia cu ministrul 

afacerilor externe, Workneh Gebeyehu, cu care a discutat despre progresele realizate în cadrul celor șase dialoguri sectoriale și au 

convenit să continue cooperarea în următoarele luni. Pentru a ilustra angajamentul UE față de Etiopia, Înaltul Reprezentant a subliniat 

ajutorul anunțat recent de Comisia Europeană în valoare de 360 milioane EUR în sprijinul reformelor etiopiene pentru perioada 2019-

2020. 

Pe lângă întâlnirile cu autoritățile etiopiene, dna Federica Mogherini a vizitat un centru de tranzit al Organizația Internațională 

pentru migraţie (OIM)6, finanțat de Uniunea Europeană, împreună cu directorul general al OIM, Antonio Vitorino, și a vorbit cu repatriați 

etiopieni. 

 

 

 

 

Reuniunea miniștrilor de apărare ai NATO a fost prezidată de Secretarul General al NATO, dl Jens Stoltenberg şi a vizat tematici 

precum controlul armelor, operațiunile și misiunile curente, partajarea echitabilă a responsabilităților și apărarea europeană. Secretarul 

General al NATO a descris Alianța ca fiind „în formă bună", în timp 

ce se apropie de cea de-a 70-a aniversare care va avea loc la 

Washington, în aprilie a.c. şi care va reprezenta o nouă ocazie de 

a discuta despre provocările actuale și viitoare de securitate. 

Miniștrii de apărare au convenit că încălcarea de către 

Rusia a Tratatului privind Forțele Nucleare cu raza intermediară 

de acțiune (INF) reprezintă o amenințare semnificativă pentru 

securitatea transatlantică. În acest context, Secretarul general al 

NATO a cerut, din nou, Rusiei să profite de această ultimă ocazie 

pentru a reveni la îndeplinirea Tratatului: „ (...) Toți aliații sunt 

dispuși să se angajeze mai mult în relațiile cu Rusia. Dar ne 

pregătim, de asemenea, pentru o lume fără Tratatul INF ", a spus Secretarul General. 

O parte dintre aliații NATO au oferit contribuții în cadrul Inițiativei de creștere a capacității operaționale - „ Inițiativa celor 4 

Treizeci"-care va furniza 30 de nave de luptă, 30 de batalioane de teren și 30 de escadroane de aviație, care vor fi pregătite să fie dislocate 

în mai puțin de 30 de zile. Acest lucru va spori capacitatea NATO de a răspunde rapid și decisiv la amenințările securității membrilor săi.  

                                                           
6 Inițiativa comună UE-OIM pentru protecția și reintegrarea migranților sprijină peste 60 000 de migranți care se întorc, beneficiind de sprijin de 
primire și reintegrare post-sosire în țările lor de origine. 

REUNIUNEA MINIŞTRILOR DE APĂRARE AI NATO  

 Bruxelles, 13-14 februarie 2019 
 



 
 

 

Miniștrii au discutat, de asemenea, despre partajarea echilibrată în asumarea responsabilităților, în ceea ce privește numerarul, 

capacitățile și contribuțiile. Potrivit celor mai recente rapoarte privind cheltuielile pentru apărare, aliații europeni și canadieni vor 

suplimenta cu 100 de miliarde de dolari bugetul apărării până la sfârșitul anului 2020. Toți aliații își vor moderniza echipamentul și vor 

contribui mai mult la misiunile și operațiunile NATO. 

Totodată, secretarul general NATO a spus că aliații se află în Afganistan împreună și că „vor lua împreună decizii cu privire la viitorul 

misiunii ". De asemenea, a mai subliniat că misiunea de pregătire a NATO în Irak „este în curs de desfășurare, oferind instruire și consiliere 

națională " şi că are rolul de a „păstra un mediu sigur pentru toți oamenii din Kosovo ". Se așteaptă ca miniștrii de apărare să aibă o 

poziție concretă în primăvara lui 2019 privind angajamentul NATO cu Forța de Securitate din Kosovo. 

Nu în ultimul rând, în cadrul sesiunii finale de lucru, Înaltul Reprezentant, dna Federica Mogherini și miniștrii apărării Jussi Niinistö 

din Finlanda și Peter Hultqvist din Suedia au salutat intensificarea concentrării Uniunii Europene asupra apărării ca mijloc de întărire a 

NATO. În acest context, Secretarul general al NATO a solicitat intensificarea cooperării în privința cheltuielilor din domeniul apărării, a 

noilor capacități, a mobilității militare și în „asigurarea unei implicări cât mai complete a aliaților NATO din afara UE". 

 

 

 

 

Conferința internațională de Securitate de la München, aflată la cea de-a 55-a ediție, reprezintă cel mai important forum pentru 

dezbaterea politicii de securitate internațională din ultimii ani, reunind peste 450 de lideri și factori de decizie din întreaga lume, din 

domeniul securității și apărării. Conferința reprezintă un reper esențial al dezbaterilor din domeniul securității la nivel european și euro-

atlantic și permite dezbateri și schimburi de idei informale pe teme actuale și de perspectivă. Reuniunea din acest an a fost prezidată de 

ambasadorul german Wolfgang Ischinger şi a vizat tematici precum auto-afirmarea Uniunii Europene, cooperarea transatlantică, 

posibilele consecințe ale unei ere reînnoite a unei concurențe a marilor puteri.  

În deschiderea reuniunii, dl Wolfgang Ischinger a declarat : ,, (...) Când privim la situația actuală a afacerilor internaționale, este 

dificil să scăpăm de sentimentul că lumea nu este doar martor la o serie de crize mai mici și mai mari, ci că există de fapt o problemă 

fundamentală. Într-adevăr, se pare că ne confruntăm cu o remaniere a pieselor de bază ale ordinii internaționale. O nouă eră a competiției 

pentru putere se desfășoară între Statele Unite ale Americii, China și Rusia, însoțită de un anumit vid de conducere în ceea ce a devenit 

cunoscut ca ordinea internațională liberală ". 

Conform cutumei, în cadrul conferinței a fost prezentat Raportul anual pentru 2019 cu titlul „Marele puzzle: cine va aduna 

piesele?” care oferă o imagine de ansamblu asupra provocărilor majore privind politica de securitate. Pe lângă faptul că se referă la 

marile puteri (Statele Unite ale Americii, China şi Rusia), raportul subliniază actorii din plan secund: democrațiile liberale din Franța, 

Germania, Regatul Unit al Marii Britanii, Canada şi Japonia. În plus, raportul estimează evoluțiile actuale ale politicii de securitate în 

următoarele regiuni, respectiv Balcanii de Vest, regiunea Sahel şi Orientul Mijlociu. Acesta examinează provocarea globală privind 

CONFERINŢA DE SECURITATE DE LA MUNCHEN (MSC)  

Munchen, 15-17 februarie 2019 
 

https://www.securityconference.de/en/activities/munich-security-conference/munich-security-conference/msc-2019/
https://www.caleaeuropeana.ro/wp-content/uploads/2019/02/MunichSecurityReport2019.pdf
https://www.caleaeuropeana.ro/wp-content/uploads/2019/02/MunichSecurityReport2019.pdf


 
 

 

controlul armelor în contextul Tratatului INF recent suspendat și al tehnologiilor emergente, cum ar fi armele hipersonice. Alte aspecte 

globale abordate vizează implicațiile politicii de securitate asupra  evoluțiilor comerțului internațional, criminalității organizate 

transnaționale și inteligenței artificiale. 

                  Pe durata celor trei zile în care s-a desfășurat reuniunea au avut loc peste 10 sesiuni de discuții privind viitorul cooperării 

în domeniul apărării,  securitatea în regiunea Sahel, controlul armelor, securitatea in Europa de sud-est, schimbările climatice şi 

securitatea etc.  

 

 



 
 

 



 

 În  perioada 11 – 14 februarie 2019, deputații europeni și-au desfășurat activitatea în cadrul ședinței plenului și 

comisiilor parlamentare, la Strasbourg, Franța. 

 

Dl Antonio Tajani, președintele Parlamentului European, a adus, în 

cadrul unei ceremonii, din data de 11 februarie a.c., un omagiu celor care 

și-au pierdut viața în atacurile teroriste din 11 decembrie 2018, de la 

Strasbourg.  

Cu acest prilej, Studioul de radio  al Parlamentului European a fost 

denumit „Antonio Megalizzi și Bartosz Orent-Niedzielski”, după numele 

celor doi jurnaliști uciși în timpul atacurilor. De asemenea, a fost dezvelită 

o placă comemorativă, în prezența membrilor familiilor celor doi 

jurnaliști.  

Președintele Tajani a precizat: „(…) Antonio și Bartosz au făcut parte dintre noi, iar 

proiectul lor, care a fost reluat, va transforma amintirea lor în prezență vie a acestor doi 

tineri jurnaliști. (…) Vom apăra întotdeauna valorile noastre, care au fost și valorile lor.” 

Imediat după comemorare, președintele PE s-a alăturat jurnaliștilor prezenți 

pentru prima transmisie radio a „Europhonica”, după atacul din luna decembrie 2018, 

postul de radio pentru care lucrau cei doi jurnaliști. 

Totodată, președintele Tajani a exprimat sprijinul acordat de Parlamentul European 

jurnaliștilor încarcerați în Venezuela, precizând că urmărește îndeaproape evoluțiile din acest stat și solicitând, totodată, 

eliberarea imediată a jurnaliștilor în cauză.   

 

 

 

 

PLEN 

Parlamentul European comemorează jurnaliștii uciși în atacul terorist din decembrie 2018 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/tajani-unveils-commemorative-plaque-statement_I167583-V_v


 

Planul de gestionare a pescuitului pentru apele occidentale a fost adoptat  

Planul multianual al apelor occidentale este cel de-al treilea plan adoptat în conformitate cu politica comună în 

domeniul pescuitului (PCP), după cel din Marea Baltică (2016) și din Marea Nordului (2018).  

Planul apelor occidentale acoperă pescuitul speciilor din nordul și vestul Scoției, dincolo de Golful Cadiz și până în 

Madeira, în sud. Conform raportului economic anual (AER) din 2016, mai mult de 48.000 de pescari și 18.000 de nave sunt 

active în apele occidentale, incluzând atât sectorul demersal, cât și sectorul pelagic. Acest plan multianual implică nave de 

pescuit din Belgia, Germania, Franța, Irlanda, Spania, Portugalia și Regatul Unit. 

În acest context, Planul multianual de gestionare7, convenit deja cu miniștrii UE, vizează asigurarea exploatării 

pescuitului în Atlanticul de Nord-Est, menținând, în același timp, capacitatea lor de reproducere. 

Planul aprobat8, în data de 12 februarie a.c., de plenul PE, stabilește normele de exploatare a speciilor demersale, 

cum ar fi merluciu, limbă de mare, hering și cod, precum și stocurile de adâncime (pești rotunzi, plantați, specii de pești 

cartilaginoși și langustină). Se urmărește stabilirea unui nivel de cote de pescuit, astfel încât mai puțin de 5% din stoc să 

fie expus riscului de reducere a capacității sale de reproducere. 

Noul plan trebuie: 

▪ să asigure realizarea maximă a randamentului durabil (asigurarea exploatării în condiții economice, sociale și 

de mediu durabile) pentru stocurile vizate, cât mai curând posibil, în mod progresiv până în anul 2020 și menținute ulterior; 

▪ să includă măsuri de salvgardare pentru restabilirea rapidă a stocurilor atunci când acestea se află sub limitele 

biologice sigure, inclusiv prin suspendarea pescuitului vizat; 

▪ să se bazeze pe toate măsurile și pe cele mai bune avize științifice disponibile, în special din partea Consiliului 

Internațional pentru Explorarea Apelor Maritime (ICES) sau a unui organism științific independent similar, recunoscut la 

nivel european sau internațional; 

▪ să oblige Comisia Europeană să introducă obligații de monitorizare și raportare la fiecare 5 ani; 

                                                           
7 COM(2018)149 - 2018/0074(COD) - Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui plan multianual 
pentru stocurile de pește din apele occidentale și apele adiacente și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective, de 
modificare a Regulamentului (UE) 2016/1139 de stabilire a unui plan multianual pentru Marea Baltică și de abrogare a Regulamentelor (CE) 
nr. 811/2004, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007 și (CE) nr. 1300/2008 – fișă de procedură.  
8 Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 12 februarie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și 
al Consiliului de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile de pește din apele occidentale și apele adiacente și pentru activitățile de 
pescuit care exploatează stocurile respective, de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1139 de stabilire a unui plan multianual pentru Marea 
Baltică și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007 și (CE) nr. 1300/2008 
(COM(2018)0149– C8-0126/2018– 2018/0074(COD) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0069+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=LEGISSUM:l66037
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20180149.do#dossier-COD20180074
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0074(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0069+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO


 

▪ să contribuie la eliminarea capturilor aruncate înapoi în mare prin reducerea capturilor nedorite și prin 

punerea în aplicare a obligației de debarcare; 

▪ să promoveze un nivel de trai echitabil pentru cei care depind de activitățile de pescuit, având în vedere 

aspectele legate de pescuitul costier și aspectele socio-economice; 

▪ să nu aplice obligația privind pescuitul de agrement; 

▪ să permită statelor membre din regiune să prezinte recomandări comune pentru aceste ape. 

În plus, deputații europeni s-au asigurat că următoarele dispoziții vor fi respectate: 

▪ să se permită extinderea gestionării durabile a broaștelor de seu la toate zonele apelor occidentale, în 

conformitate cu abordarea preventivă a stocurilor de capturi secundare; 

▪ miniștrii UE trebuie să stabilească limite nediscriminatorii pentru pescuitul de agrement în cazul unui impact 

semnificativ asupra mortalității prin pescuit. 

Raportorul Alain Cadec (PPE, FR) a declarat că: „(…) Trebuie să ne gestionăm în mod durabil pescuitul și acest plan 

de gestionare ar face posibilă selectivitatea și durabilitatea. Planul multianual pentru apele occidentale reprezintă un 

echilibru delicat între protejarea stocurilor și menținerea competitivității sectorului de pescuit. Cu toții putem fi mândri de 

lucrarea pe care am făcut-o.”. 

 

Dezbaterea privind „Viitorul Europei” 

Europa se află la o „răscruce de drumuri, iar cetățenii cer să fie ascultați” - a declarat, în plenul PE, din 12 februarie 

a.c., dl Giuseppe Conte, prim-ministru al Italiei, care a continuat seria dezbaterilor 

despre „Viitorul Europei”. „(...)  Aceasta este o ocazie valoroasă de a așeza lucrurile 

astfel încât să se facă distincție între conducători și guvernanți, care ar putea duce 

la implozia proiectului european, dacă ar fi alimentat”. Premisa pentru relansarea 

acesteia este „solidaritatea și coeziunea dintre statele membre”. 

Printre provocările care trebuie abordate, în domeniul politicii externe, 

pentru a promova procesul de integrare europeană, dl Conte a menționat 

necesitatea unui loc comun al UE în Consiliul de Securitate al ONU, consolidarea 

relațiilor cu SUA, un dialog puternic cu Rusia și China și crearea unei adevărate 

apărări europene comune. 

În ceea ce privește migrația, premierul Conte a subliniat necesitatea unei soluții stabile pentru gestionarea fluxurilor 

de migrație, inclusiv așa-numitele mișcări secundare, bazate pe solidaritatea reală între statele membre. El a cerut, de 

asemenea, o nouă abordare a problemelor Africii, printr-un parteneriat de egalitate. 

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96849/ALAIN_CADEC/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-the-future-of-europe-statement-by-giuseppe-conte-italian-prime-minister-17_I167323-V_rv


 

În domeniul economiei și al creșterii economice, depășirea austerității înseamnă „echilibrarea creșterii și stabilității” 

și menținerea valorilor solidarității sociale și dezvoltării durabile. Totodată, a solicitat mai multe investiții pentru tineret, 

educație și inovare și a apreciat ca fiind o prioritate ocuparea forței de muncă și crearea de instrumente pentru creștere 

economică. 

Dl Conte a concluzionat că Parlamentul European ar trebui să aibă mai multe puteri, inclusiv dreptul la anchetă și 

dreptul de a iniția o legislație, pentru a restabili credibilitatea Europei în ochii cetățenilor săi. 

 

Bosnia și Herțegovina (BiH) - progrese lente  pentru integrarea în UE

Într-o dezbatere care a avut loc în plenul PE din 

data 12 februarie a.c., deputații europeni au transmis 

autorităților din Bosnia și Herțegovina să continue 

reformele constituționale, politice și electorale pentru a 

avansa procesul de integrare în UE. 

În raportul9 care evaluează cele mai recente 

progrese realizate de Bosnia și Herțegovina (BiH) spre o 

posibilă aderare la UE, Parlamentul European observă 

că, de la jumătatea anului 2017, a existat o încetinire 

considerabilă a adoptării reformelor, în ciuda 

angajamentului țării față de agenda de reformă. De 

asemenea, deputații europeni sunt preocupați de 

corupția larg răspândită în BiH, fapt demonstrat de 

alegerile generale din 7 octombrie 2018 și de campania 

electorală precedentă, care a fost dominată de retorica 

naționalistă.  

Parlamentarii europeni subliniază necesitatea 

unei formări rapide a Casei Populare a Popoarelor din 

                                                           
9 2018/2148(INI) - Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la Raportul Comisiei pe 2018 privind Bosnia și Herțegovina - 
Fișă de procedură  
10  Rezoluția Parlamentului European din 13 februarie 2019 referitoare la Raportul Comisiei pe 2018 privind Bosnia și Herțegovina 
(2018/2148(INI) 

BiH, în conformitate cu hotărârile instanței 

constituționale a țării, subliniind, în același timp, că 

instituțiile democratice funcționale, inclusiv 

parlamentul, sunt o condiție prealabilă pentru avansarea 

procesului de integrare în UE. 

În acest context, prin rezoluția10 adoptată, în data 

de 13 februarie a.c.,  Parlamentul European:  

▪ reiterează necesitatea ca BiH să continue 

reformele constituționale, politice și electorale pentru a 

transforma țara într-un stat pe deplin eficient, incluziv și 

funcțional bazat pe statul de drept; 

▪ solicită un impuls decisiv din partea delegaților 

BiH pentru a ajunge la un acord cu privire la regulile de 

procedură ale Comitetului de stabilizare și de asociere 

între BiH și UE, care anterior a fost imposibil din cauza 

încercărilor de introducere a blocării etnice în regulile de 

vot ale acestei Comisii; 

http://www.europarl.europa.eu/plenary/ro/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=RO&vodId=1549983869256
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2018-0467&format=XML&language=RO
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/2148%28INI%29
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0095+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO


 

▪ ia act de decizia Comisiei Electorale Centrale (CEC) privind alocarea locurilor în Casa Federației Populare, 

adoptată la 18 decembrie 2018, și invită toți actorii politici să abordeze într-un mod sistematic lacunele legale rămase în 

legea electorală din BiH; 

▪ rămâne preocupat de corupția larg răspândită în BiH și de discrepanța persistentă dintre voința politică 

declarată de a lupta împotriva acesteia și lipsa de rezultate concrete; 

▪ regretă lipsa de progres în ceea ce privește libertatea de exprimare și independența mass-media, subliniind 

în același timp faptul că producția și difuzarea materialelor de televiziune și radio, în toate limbile oficiale ale BiH, ar 

contribui la protejarea diversității culturale a țării; 

▪ Recunoaște că, deși țara se află încă într-o fază incipientă a stabilirii unei economii de piață funcționale, s-au 

înregistrat unele progrese realizate de BiH în ceea ce privește dezvoltarea economică și competitivitatea. 

Deputații europeni subliniază că cererea de aderare la UE a BiH reprezintă o alegere strategică și un angajament 

pentru avansarea către UE. 

Raportorul Cristian Dan Preda (PPE, RO), a declarat11: „(…) Parlamentul European rămâne un susținător puternic al 

integrării europene a BiH. Dar suntem îngrijorați de încetinirea accentuată a ritmului reformelor și situația politică 

generală după alegerile din 7 octombrie 2018. Autoritățile de la toate nivelurile trebuie să se formeze rapid, astfel încât 

munca să poată fi reluată pe baza unui set de noi reforme, orientate spre UE, atât cele economice, cât și cele politice. Dacă 

BiH dorește să obțină curând statutul de țară candidată, trebuie să arate nu numai angajamentul față de calea UE, ci și 

rezultatele concrete.” 

Bosnia și Herțegovina a depus cererea de 

aderare la UE la data de 15 februarie 2016. 

Prezent la dezbaterea raportului, în calitate 

de reprezentant al Președinției Consiliului UE, dl 

George Ciamba, ministrul român delegat pentru 

afaceri europene, a  reiterat sprijinul pentru 

perspectiva europeană a Bosniei și Herțegovina, ca 

stat unit, suveran și unitar, și a subliniat așteptările 

Consiliului UE în sensul implementării rezultatelor 

alegerilor din 7 octombrie 2018, pentru avansarea 

procesului de reformă și a parcursului european al 

acestui stat. 

                                                           
11 Dezbatere video minutul 16.04.35 

PLAY 

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96838/CRISTIAN+DAN_PREDA/home
http://www.europarl.europa.eu/plenary/ro/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=RO&vodId=1549983869256
http://www.europarl.europa.eu/plenary/ro/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=RO&vodId=1549983869256
http://www.europarl.europa.eu/plenary/ro/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=RO&vodId=1549983869256


 

Ministru român a punctat importanța înregistrării de progrese în perspectiva publicării de către Comisia Europeană 

a viitoarei opinii privind acordarea statutului de candidat pentru Bosnia și Herțegovina, asupra căreia Consiliul UE se va 

pronunța ulterior. 

De asemenea, în calitate de Președinție a Consiliului UE,  România și-a reiterat angajamentul de a promova și susține 

continuarea procesului de extindere, precum și a eforturilor de stabilizare și de avansare a reformelor în regiune. În acest 

sens, dl Ciamba a arătat că, în perioada următoare, va efectua o serie de vizite în regiune. 

 

Utilizarea canabisului în scopuri medicale 

Parlamentarii europeni au solicitat, în dezbaterea 

din 12 februarie a.c.,  elaborarea unei politici europene 

privind utilizarea canabisului12 în scopuri medicale, și 

finanțarea adecvată a studiilor și cercetărilor în domeniu. 

Mai multe 

state membre au 

legalizat deja 

utilizarea în scopuri 

medicale a unor 

tipuri de canabis sau 

canabinoizi și au în 

vedere modificări ale 

legislației lor. 

Deși nici un 

stat membru UE nu autorizează fumatul sau nu permite 

cultivarea la domiciliu a acestei plante în scopuri medicale, 

câteva tipuri de produse sunt permise, iar regulile privind 

utilizarea lor variază foarte mult. Cu toate că Organizația 

Mondială a Sănătății (OMS) a recomandat în mod oficial ca 

                                                           
12 Planta de canabis conține peste 480 de compuși, inclusiv peste 100 de canabinoizi, dintre care cele mai cunoscute sunt THC (D9-
tetrahidrocanabinol) și canabidiol (CBD). THC constituie principalul element psihoactiv din canabis, în timp ce CBD nu are proprietăți ebriante 
și nici nu creează dependență.Multe țări folosesc termenul mexican marijuana referindu-se la frunzele de canabis. Plantele femele de canabis 
sunt cunoscute sub denumirea de hașiș. 

substanța canabidiol (CBD) să nu fie clasificată ca o 

substanță controlată, nu există o armonizare legală la 

nivelul UE privind utilizarea medicală sau recreativă a 

canabisului. 

Utilizarea în scopuri medicale a canabisului și a 

canabinoidelor se poate referi la o mare varietate de 

preparate și produse pe bază de plante și sintetice. 

Canabisul și canabinoidele pot avea efecte 

terapeutice în stimularea apetitului și în ameliorarea 

simptomelor tulburărilor psihice, ale epilepsiei, astmului, 

cancerului și Alzheimer. De asemenea, poate ușura 

durerea menstruală și poate reduce riscul obezității și 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20190212+ITEM-024+DOC+XML+V0//RO&language=RO
http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/10171/20185584_TD0618186ENN_PDF.pdf


 

diabetului. Cu toate acestea, este nevoie de cercetări 

suplimentare pentru a demonstra în mod adecvat 

posibilitățile sale terapeutice și riscurile pe termen lung. 

În data de 13 februarie a.c., Parlamentul European  

a adoptat o rezoluție13 privind utilizarea canabisului în 

scopuri medicale. Au solicitat elaborarea unei definiții 

juridice a canabisului medical și au propus să se facă o 

distincție clară între medicamentele pe bază de canabis și 

alte modalități de utilizare a canabisului (în scop 

recreațional sau industrial). De asemenea, cercetarea și 

inovarea în acest domeniu ar trebui stimulate și finanțate 

în mod corespunzător. 

Membrii PE susțin că un cadrul legal 14clar și stabil 

va avea un impact pozitiv asupra calității și etichetării 

exacte a produselor. Acest cadru va oferi un acces sigur al 

pacienților în cazul utilizării medicale. Aici sunt incluse 

măsuri de precauție speciale pentru tineri și femeile 

însărcinate. 

Conform rezoluției, la nivelul UE, un astfel de 

cadru va contribui la controlul punctelor de vânzare, 

la limitarea pieței negre și la prevenirea abuzului de 

substanțe și a dependenței de către minori și grupurile 

vulnerabile. 

Acest cadru legal va încuraja îmbunătățirea 

nivelului de cunoștințe privind  canabisul medical, prin 

asigurarea instruirii și accesul la literatura de 

specialitate pentru profesioniștii din domeniul 

medical. 

 

Acordul cu Singapore va da un nou impuls comerțului UE-Asia 

Acordul comercial, Acordul de investiții între UE și Singapore și Acordul de parteneriat și cooperare au primit, în data de 

13 februarie 2019, undă verde din partea Parlamentului European15.  

În temeiul acordului comercial, Singapore va elimina toate tarifele rămase pentru produsele UE și se va angaja să păstreze 

neschimbat accesul actual scutit de taxe vamale pentru toate celelalte produse ale UE. Acordul oferă, de asemenea, noi 

oportunități pentru furnizorii de servicii din UE, printre altele, în sectoare precum telecomunicațiile, serviciile de mediu, 

ingineria, informatica și transportul maritim. El va ameliora, de asemenea, gradul de previzibilitate al mediului de afaceri. 

Singapore a acceptat, de asemenea, să elimine obstacolele în calea comerțului în afara tarifelor în sectoarele-cheie, de exemplu, 

prin recunoașterea testelor de siguranță ale UE pentru autoturisme și pentru multe aparate electronice sau prin acceptarea 

etichetelor pe care societățile din UE le utilizează pentru textile. 

Acordul privind protecția investițiilor va asigura un nivel ridicat de protecție a investițiilor și va garanta, în același timp, 

dreptul UE și al Republicii Singapore de a legifera și de a urmări obiectivele de politică publică, cum ar fi protecția sănătății 

                                                           
13 Rezoluția Parlamentului European din 13 februarie 2019 
referitoare la utilizarea canabisului în scopuri medicale 
(2018/2775(RSP)) 

14 2018/2775 (RSP) - Utilizarea canabisului în scopuri 
medicinale  - Fișă de procedură 
15 Textele acordurilor 
Impactul acordului asupra României 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0113+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2018-000122_RO.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2775(RSP)&l=en
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=961
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/eu-singapore-in-your-town/romania_en.htm
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publice, a siguranței și a mediului. Acordul va înlocui 12 tratate bilaterale de investiții existente între statele membre ale UE și 

Singapore, instituind un cadru comun și modern de protecție a investițiilor, cu un sistem jurisdicțional în materie de investiții 

echilibrat pentru soluționarea litigiilor în materie de investiții. 

Acordul de parteneriat și cooperare consolidează relația existentă dintre Uniunea Europeană și Singapore și se bazează 

pe un angajament comun în favoarea multilateralismului și a ordinii internaționale bazate pe norme. Acest acord va constitui 

baza pentru un angajament bilateral mai eficace între UE și statele sale membre și Singapore, prin consolidarea dialogului politic 

și intensificarea cooperării într-o gamă largă de domenii, printre care dezvoltarea durabilă, democrația și libertățile 

fundamentale, justiția, securitatea, conectivitatea, legăturile interpersonale, societatea informațională, educația și schimburile 

culturale, precum și ocuparea forței de muncă și afacerile sociale. El va permite intensificarea cooperării științifice și tehnologice 

în domenii precum energia, mediul, combaterea schimbărilor climatice, protecția resurselor naturale, orașele inteligente și 

transportul. Acordul va facilita cooperarea în privința provocărilor globale, domeniu în care atât Singapore, cât și UE, joacă un 

rol din ce în ce mai important, și va contribui la abordarea acestora într-un mod mai coerent. 

 

 

 

Stadiul dezbaterii privind viitorul Europei 

La 13 februarie 2019, Parlamentul European a adoptat o rezoluție  referitoare la stadiul dezbaterii privind viitorul Europei 

(2018/2094(INI)). 

Unul dintre subiectele abordate de către Parlamentul European se referă la competențele instituționale și la procedurile 

de luare a deciziilor. În acest sens, Parlamentul European s-a referit la  unanimitatea pe care o prevăd tratatele pentru 

adoptarea unor acte care se referă la problematici de natură fundamentală și care reprezintă un obstacol „aproape 

insurmontabil în momente și decizii importante”. În acest sens,  s-a susținut principiul votului cu majoritate calificată (VMC) în 

Consiliu  și utilizarea procedurii legislative ordinare în domeniile în care acest lucru este posibil, prin utilizarea  diferitelor clauze-

pasarelă sau, în cazul unei cooperări consolidate, prin utilizarea articolului 333 din TFUE.  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2019-0098&format=XML&language=RO
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Parlamentul European și-a reiterat propunerea de a transforma Consiliul într-o adevărată cameră legislativă care să se 

afle pe picior de egalitate cu Parlamentul, arătând că poate solicita Comisiei Europene să prezinte „orice propunere adecvată 

privind aspecte care necesită un act al Uniunii în scopul punerii în aplicare a tratatelor”.  Corelativ, forul legislativ european a 

reamintit propunerea sa potrivit căreia „(…) în cazul unei posibile revizuiri viitoare a tratatelor, dreptul de inițiativă legislativă 

să fie atribuit și Parlamentului European, în calitate de reprezentant direct al cetățenilor UE”. În acest context, Parlamentul 

European a salutat recomandările unor instituții care au solicitat un rol mai activ al parlamentelor naționale, în special în ceea 

ce privește controlul acțiunilor guvernelor lor în instituțiile europene.  

În ceea ce privește legiferarea, Parlamentul European a solicitat Comisiei Europene să „(…) acorde prioritate 

regulamentelor, mai degrabă decât directivelor, ca instrument legislativ pentru legislația privind uniunea bancară și serviciile 

financiare, acolo unde este nevoie și după caz, pentru a evita fragmentarea și situațiile în care autoritățile de supraveghere sunt 

nevoite să se confrunte cu diferite regimuri naționale”. În același sens, Parlamentul European a propus  „(…) exercitarea unui 

control parlamentar în diferitele etape ale semestrului european atât de către Parlamentul European, cât și de către 

parlamentele naționale, pentru a asigura guvernanței economice și financiare a zonei euro o legitimitate socială, economică și 

democratică sporită și pentru a îmbunătăți monitorizarea recomandărilor Uniunii”.  

Referitor la alegerile pentru Parlamentul European, se arată că „în procesul de investitură a președintelui Comisiei, este 

extrem de important să aibă loc consultări adecvate cu Parlamentul, deoarece după alegeri, acesta va determina candidatul 

care poate fi sprijinit de majoritatea membrilor care îl compun și va transmite Consiliului European rezultatul deliberărilor sale 

interne”. În plus, candidatul trebuie să fi fost desemnat „cap de listă” de către unul dintre partidele politice europene și trebuie 

să fi candidat pentru postul de președinte al Comisiei în perioada premergătoare alegerilor europene”. În opinia Parlamentului 

European, această practică întărește  „legitimitatea socială a alegerilor europene și rolul supranațional al Parlamentului 

European, în calitatea sa de exponent al cetățeniei europene și al democrației europene”.   

Parlamentul European a atras atenția asupra faptului că „nici suveranitatea națională, nici principiul subsidiarității nu pot 

justifica sau legitima refuzul sistematic al unui stat membru de a respecta valorile fundamentale ale Uniunii Europene”.  

Privitor la uniunea economică și monetară (UEM), Parlamentul European a arătat că procesul de aprofundare și 

completare trebuie continuat pentru a contribui la menținerea stabilității monedei unice și la o mai mare convergență 

economică, fiscală și a politicilor privind piața forței de muncă, precum și a standardelor sociale între statele membre. În același 

context, se accentuează și nevoia urgentă de a se finaliza uniunea piețelor de capital.  Astfel, „viitorul buget al UE ar trebui să 

promoveze valoarea adăugată europeană în ceea ce privește impactul socioeconomic, să sprijine modernizarea politicilor UE, 

să asigure finanțarea necesară pentru a face față noilor probleme și să continue să contribuie la convergența economică și 

socială și la coeziunea dintre statele membre și din interiorul acestora, astfel încât să crească solidaritatea, stabilitatea, 

egalitatea europeană și creșterea inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, inclusiv în lumina angajamentelor asumate de 

UE în temeiul Acordului de la Paris, să asigure respectarea și promovarea valorilor fundamentale prevăzute la articolele 2 și 3 
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din TUE și să fie dotat cu noi resurse proprii, ținând seama de lucrările Grupului la nivel înalt privind resursele proprii”.  Nu în 

ultimul rând, este remarcat raportul intrinsec dintre un buget bine finanțat și politica agricolă comună (PAC) care va contribui 

atât la construirea viitorului Europei printr-o mai bună integrare, cât și la conservarea mediului și siguranță și securitate 

alimentară pentru cetățenii Uniunii. 

Dezbaterea privind viitorul Europei impune o „reflecție asupra modului în care ar putea fi reformat sistemul bugetar al 

Uniunii astfel încât să se poată asigura un buget suficient pentru a garanta finanțarea politicilor preconizate, un echilibru mai 

bun între previzibilitate și capacitatea de reacție, precum și asupra modului de a se garanta că mecanismele de finanțare globale 

nu devin mai complexe decât este necesar pentru îndeplinirea obiectivele politicilor Uniunii și pentru asigurarea 

responsabilității”. În acest sens, Parlamentul European a apreciat că „trebuie întărită condiționalitatea prealabilă a politicilor 

fără a pune în pericol operaționalitatea programelor, cu scopul de a garanta o gestiune financiară bună și eficientă a execuției 

cheltuielilor Uniunii”. 

Totodată,  Parlamentul European atrage atenția că protecția mediului trebuie să devină o prioritate majoră pentru UE și 

că politica comercială comună ar trebui să rămână un pilon fundamental al politicii externe a Uniunii. În acest sens, se 

recomandă ca Uniunea „să promoveze comerțul internațional, apărând în același timp standardele sociale, de mediu și în 

domeniul muncii; atrage atenția cu privire la războaiele comerciale, care generează doar perdanți și cresc tensiunile politice și 

de securitate”. 

Nu în ultimul rând, Parlamentul European a salutat Proclamația comună privind  Pilonul european al drepturilor sociale 

(semnată de Consiliu, Parlament și Comisie în cadrul Summit-ului social pentru creștere și locuri de muncă echitabile de la 

Göteborg),instituirea unei Funcții europene de stabilizare a investițiilor, instituirea unui Program de sprijin pentru reforme, 

desemnarea unui ministru european al economiei și finanțelor, propunerile de combatere a spălării banilor în contextul revizuirii 

Sistemului european de supraveghere financiară (SESF),  programul  InvestEU ș.a. 

De asemenea, Parlamentul European a salutat decizia Consiliului de instituire a cooperării structurate permanente 

(PESCO), a procesului anual coordonat de revizuire privind apărarea (CARD) și a Fondului european de apărare (FEA)  în 

contextul consacrării unei politici de apărare comună. 
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Mecanismul de protecție civilă al Uniunii 

Rezoluția legislativă a Parlamentului 

European din 12 februarie 2019 

referitoare la propunerea de decizie a 

Parlamentului European și a Consiliului de 

modificare a Deciziei nr. 1313/2013/UE 

privind un mecanism de protecție civilă al 

Uniunii (COM(2017/0772/2) – C8-

0409/2017 – 2017/0309(COD)) prin care 

se adoptă poziția PE în primă lectură. 

Comisia Europeană este invitată să nu 

recurgă la realocări pentru a finanța noi 

priorități politice care sunt adăugate pe 

parcursul unui cadru financiar multianual 

în desfășurare, deoarece acest lucru va 

avea, inevitabil, un impact negativ asupra 

implementării altor activități-cheie ale 

Uniunii și să prevadă o finanțare suficient 

de mare pentru mecanismul de protecție civilă al Uniunii în următorul cadru financiar multianual care începe în 2021, bazându-

se pe reforma actuală a mecanismului de protecție civilă al Uniunii.  

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură menționează ca este esențial ca statele membre să întreprindă 

acțiuni adecvate de prevenire și de pregătire, inclusiv asigurarea disponibilității unui număr suficient de capacități pentru a face 

față dezastrelor, în special pentru incendiile forestiere. Având în vedere că Uniunea s-a confruntat în ultimii ani cu incendii 

forestiere de o intensitate mare și cu o răspândire deosebită, care au arătat lacune operaționale semnificative în mai multe 

state membre și în cadrul Capacității europene de răspuns la situații de urgență (EERC), ar trebui adoptate măsuri suplimentare 

și la nivelul Uniunii. Parlamentul European recomandă o colaborare continuă a Comisiei Europene cu statele membre pentru 

elaborarea unor linii directoare, pentru a facilitarea schimbului de informații privind managementul riscurilor de dezastre. 

Astfel de linii directoare ar trebui să sprijine o mai bună comparare a unor astfel de informații, în special în cazurile în care 

statele membre se confruntă cu riscuri similare sau cu riscuri transfrontaliere. 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2019-0070+0+DOC+PDF+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2017/0309(COD)
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Strategii de integrare a romilor 

Întrucât atitudinile negative împotriva romilor reprezintă o formă specifică de rasism, o ideologie bazată pe superioritate 

rasială, o formă de dezumanizare și de rasism instituțional, nutrit de discriminare istorică, exprimat, între altele, prin violență, 

discurs de incitare la ură, exploatare, stigmatizare și prin cea mai flagrantă formă de discriminare, Pralamentul European prin 

rezoluția  din 12 februarie 2019 atrage atenția asupra necesității de a consolida cadrul strategic al UE pentru strategiile 

naționale de integrare a romilor post-2020 și de a intensifica lupta împotriva atitudinilor negative față de romi 

(2019/2509(RSP)), invită Comisia Europeană să reacționeze la solicitările Parlamentului, ale Consiliului și ale numeroaselor 

ONG-uri și să propună un cadru cuprinzător al UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor post-2020 cu un set mai 

larg de domenii prioritare, obiective clare și obligatorii, termene și indicatori pentru monitorizarea și abordarea provocărilor 

specifice, care să reflecte diversitatea comunităților de romi și să aloce o finanțare publică substanțială în acest scop. De 

asemenea, Comisia Europeană trebuie să se asigure că în cadrul strategic al UE sunt tratate în mod corespunzător discriminarea 

multiplă și intersecțională, integrarea dimensiunii de gen și o abordare care ține cont de copii și să se asigure că alocă resurse 

umane și financiare adecvate pentru a avea capacitățile necesare de monitorizare, de sprijinire și furnizare a unor orientări 

privind punerea în aplicare a strategiilor naționale de integrare a 

romilor, inclusiv orientări privind punctele naționale de contact pentru 

romi. 

Statele membre sunt invitate să urmeze o abordare de la bază 

spre vârf și să implice reprezentanții romilor, comunitățile, ONG-urile 

și organismele de promovare a egalității în conceperea strategiilor lor 

naționale de integrare a romilor, și să permită participarea 

semnificativă a acestora la punerea în aplicare, monitorizarea și 

evaluarea acestor strategii. 

Punerea în aplicare a dispozițiilor tratatului referitoare la cetățenia UE 

Rezoluția Parlamentului European din 12 februarie 2019 referitoare la punerea în aplicare a dispozițiilor Tratatului 

referitoare la cetățenia UE (2018/2111(INI)) reamintește că cetățenia UE se adaugă cetățeniei unui stat membru, subliniază 

faptul că cetățenia UE permite complementaritatea unor identități multiple pentru cetățeni și că naționalismul exclusivist și 

ideologiile populiste subminează această calitate. În document se menționează că exercitarea unei cetățenii active și 

încurajarea participării civice sunt esențiale pentru consolidarea sentimentului de apartenență la un proiect politic, pentru a 

sprijini dezvoltarea unui sentiment comun al identității europene și a favoriza înțelegerea reciprocă, dialogul intercultural și 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2019-0075+0+DOC+PDF+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0076+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2018/2111(INI)


24 

 

cooperarea transnațională, precum și pentru construirea unor societăți deschise, favorabile incluziunii, bazate pe coeziune și 

reziliente.  

Totodată, se subliniază că drepturile și obligațiile care decurg din cetățenia Uniunii nu pot fi limitate în mod nejustificat. 

În acest sens, îndeamnă statele membre să facă uz de prerogativa lor de a acorda cetățenia într-un spirit de cooperare 

echitabilă, inclusiv în cazul copiilor cetățenilor UE care se confruntă cu dificultăți în îndeplinirea criteriilor de cetățenie în 

temeiul normelor naționale. Se evidențiază că exercitarea cu succes a drepturilor cetățenești presupune că toate drepturile și 

libertățile consacrate în Carta drepturilor fundamentale sunt protejate și promovate, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, 

care ar trebui să își poată exercita drepturile fundamentale în același mod ca orice alt cetățean, și că abordarea integratoare a 

perspectivei de gen este pusă în aplicare pentru a asigura exercitarea deplină de către femei a drepturilor asociate cu cetățenia 

UE.  

Deputații europeni își exprimă îngrijorarea cu privire la tendința de scădere a prezenței la vot atât la alegerile naționale, 

cât și la cele pentru Parlamentul European, în special în rândul tinerilor.  Aceștia sunt de părere că o consolidare a sferei publice 

a UE și deplina punere în aplicare a cetățeniei europene au potențialul de a inversa această tendință prin creșterea 

sentimentului de apartenență la o comunitate europeană a cetățenilor și prin consolidarea democrației reprezentative. 

Statele membre sunt invitate să 

introducă instrumentele de e-democrație 

la nivel local și national și să le integreze 

în mod corespunzător în procesul politic, 

facând mai activă participarea 

democratică atât a cetățenilor, cât și a 

rezidenților. 

 

Punerea în aplicare a dispozițiilor tratatului privind cooperarea consolidată 

Cooperarea consolidată este o procedură prin 

care un număr de cel puțin nouă state membre sunt 

abilitate să stabilească o cooperare avansată într-un 

domeniu ce ține de structurile Uniunii, dar fără 

participarea celorlalte state member. Aceasta permite 

statelor membre participante să realizeze un obiectiv 

comun sau o inițiativă comună și să depășească 

stagnarea negocierilor sau blocarea lor de către un alt 

stat membru sau de alte state membre atunci când este 

nevoie de unanimitate. În temeiul articolului 20 alineatul 

(4) din TUE, actele adoptate în cadrul cooperării 
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consolidate ar trebui să fie obligatorii doar pentru statele 

membre participante. 

Rezoluția Parlamentului European din 12 

februarie 2019 referitoare la punerea în aplicare a 

dispozițiilor tratatului privind cooperarea consolidată 

(2018/2112(INI)) constată că, pe baza experienței 

existente, cooperarea consolidată apare cel mai des în 

domeniile reglementate de o procedură legislativă 

specială care impune unanimitate și a fost utilizată în 

principal în domeniile justiție și afaceri interne. 

Documentul reliefează că, până în prezent, procedura de 

angajare și de punere în aplicare a cooperării consolidate 

a fost destul de îndelungată, în special din cauza definirii 

neclare a unei perioade rezonabile de timp pentru a se 

asigura că nu se atinge pragul de vot necesar și a lipsei 

unei voințe politice puternice de a avansa mai rapid. 

Impulsul politic pentru cooperarea consolidată ar trebui 

să vină din partea statelor membre, dar discuțiile privind 

conținutul acesteia ar trebui să se bazeze pe o propunere 

a Comisiei. 

Deputații europeni recomandă cu fermitate clauza 

pasarelă specială, consacrată la articolul 333 din TFUE, 

pentru a fi activată spre a trece de la unanimitate la votul 

cu majoritate calificată și de la o procedură legislativă 

specială la procedura legislativă ordinară, imediat după 

aprobarea de către Consiliu a unui acord privind 

începerea cooperării consolidate, pentru a evita apariția 

unor noi blocaje în cazul în care numărul statelor 

membre participante este semnificativ. De asemnea, 

aceștia reamintesc faptul că Parlamentul European este 

responsabil de controlul parlamentar al cooperării 

consolidate și solicită o implicare mai puternică a 

parlamentelor naționale, a parlamentelor regionale, 

alături de Parlamentul European, în controlul democratic 

al cooperării consolidate, dacă aceasta vizează domenii 

de politică în care competența este partajată. De 

asemenea, a fost menționată posibilitatea de a crea un 

forum interparlamentar similar, de exemplu, conferinței 

interparlamentare în temeiul articolul 13 din TSCG și 

Conferinței interparlamentare pentru politica externă și 

de securitate comună (PESC) și politica de securitate și 

apărare comună (PSAC), acolo unde este necesar și fără 

a aduce atingere competențelor Parlamentului 

European. 

 

Punerea în aplicare a dispozițiilor din tratat privind competența Parlamentului de a exercita un control politic asupra Comisiei 

Europene 

Parlamentul European are la dispoziție un set de 

instrumente pentru a trage Comisia la răspundere, cum 

ar fi moțiunea de cenzură (articolul 17 din TUE și articolul 

234 din TFUE), posibilitatea de a-i cere Președintelui 

Comisiei să retragă încredereaunuia dintre membrii 

Comisiei [articolul 118 alineatul (10) din Regulamentul 

de procedură al Parlamentului], dreptul de anchetă 

(articolul 226 din TFUE), competența de control asupra 

actelor delegate și de punere în aplicare (articolele 290 

și 291 din TFUE), dreptul de a pune întrebări cu solicitare 

de răspuns oral sau scris [articolul 230 alineatul (2) din 

TFUE] și dreptul de a introduce acțiuni în justiție 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2018/2112(INI)
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împotriva Comisiei din motive de legalitate (articolul 263 

din TFUE) sau în caz de pasivitate (inacțiune) din partea 

Comisiei. 

Rezoluția Parlamentului European din 12 

februarie 2019 referitoare la punerea în aplicare a 

dispozițiilor din tratat privind competența Parlamentului 

de a exercita un control politic asupra Comisiei 

(2018/2113(INI)) recunoaște potențialul procedurii 

„candidaților cap de listă”, prin intermediul căreia toți 

cetățenii europeni au un cuvânt direct de spus în 

alegerea președintelui Comisiei Europene prin votul pe 

care îl dau listei în fruntea căreia se află candidatul lor 

preferat. Rezoluția reamintește că tratatele nu conferă 

Consiliului European nicio funcție sau drept de inițiativă 

legislativă și constată că, în ultimii ani, Consiliul 

European, împotriva literei și spiritului tratatelor, a luat 

o serie de decizii politice importante, în afara cadrului 

tratatului, excluzând, astfel, de facto, supravegherea 

Parlamentului asupra deciziilor respective și subminând 

responsabilitatea democratică, esențială pentru astfel 

de politici europene. 

Deși Parlamentul European nu are un drept oficial 

de inițiativă legislativă în temeiul tratatelor actuale, ar 

trebui cântărită cu atenție deosebită posibilitatea de a i 

se da dreptul de inițiativă legislativă în contextul unei 

viitoare modificări a tratatului. Este încurajat schimbul 

de bune practici în materie de control parlamentar între 

parlamentele naționale, cum ar fi organizarea de 

dezbateri periodice între miniștrii respectivi și comisiile 

specializate din parlamentele naționale, înainte și după 

reuniunile Consiliului, precum și cu membrii Comisiei 

Europene, într-un cadru și un interval de timp adecvat, 

precum și întâlniri între Parlamentul European și 

parlamentele naționale. Sunt încurajate schimburile 

periodice de funcționari ai acestor instituții și de 

personal al grupurilor politice între administrațiile 

Parlamentului European și ale parlamentelor naționale, 

Comitetul european al Regiunilor și regiunile din statele 

membre care au competențe legislative. Săptămâna 

parlamentară europeană le permite deputaților în PE și 

comisarilor, în special vicepreședinților responsabili cu 

clusterele, să se prezinte în fața tuturor adunărilor 

parlamentare naționale pentru a discuta și a explica 

agenda europeană alături de membri ai parlamentelor 

naționale și de reprezentanți ai societății civile. 

 

Punerea în aplicare a Directivei privind asistența medicală transfrontalieră în UE 

Existența unor sistemele de sănătate la prețuri accesibile pentru toți în UE și în statele membre este esențială pentru 

asigurarea unui nivel ridicat de sănătate publică, de protecție socială, de coeziune socială și de justiție socială, prin menținerea 

și garantarea accesului universal și întrucât calitatea vieții pacienților este recunoscută drept o componentă importantă a 

evaluării raportului dintre costuri și eficiență. Asistența medicală de care cetățenii au nevoie uneori poate fi furnizată cel mai 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2019-0078+0+DOC+PDF+V0//RO


27 

 

bine într-un alt stat membru, din motive de proximitate, acces facil, caracter specializat al îngrijirilor medicale sau din cauza 

lipsei de capacitate, cum ar fi penuria de medicamente esențiale în statul lor de origine. 

Rezoluția Parlamentului European din 12 februarie 2019 referitoare la punerea în aplicare a Directivei privind asistența 

medicală transfrontalieră (2018/2108(INI)) ia act de beneficiile aduse de directivă în ceea ce privește clarificarea normelor 

privind asistența medicală transfrontalieră și asigurarea accesului la asistență medical transfrontalieră sigură și de înaltă calitate 

în Uniune, precum și în facilitarea mobilității pacienților, în conformitate cu jurisprudența Curții de Justiție. Este exprimată 

dezamăgirea față de numărul semnificativ de state membre care nu au pus în mod eficient în aplicare cerințele de garantare a 

drepturilor pacienților și sunt îndemnate, prin urmare, statele membre să asigure punerea în aplicare corespunzătoare a 

directivei, garantând un nivel ridicat de protecție a sănătății publice, care să contribuie la îmbunătățirea sănătății cetățenilor, 

respectând totodată principiul liberei circulații a persoanelor în cadrul pieței interne. 

Rezoluția evidențiează că finanțarea asistenței medicale transfrontaliere este un aspect ce revine statelor membre, care 

rambursează costurile în conformitate cu normele stabilite și reamintește că prin programele de sănătate Comisia susține 

cooperarea în domeniul asistenței medicale.  În acest sens, este exprimată profunda îngrijorare cu privire la reducerea propusă 

a finanțării pentru programul din domeniul sănătății și este reiterat apelul pentru ca programul din domeniul sănătății să fie 

reinstituit ca program autonom solid și cu o finanțare sporită în următorul cadru financiar multianual (CFM) 2021-2027. 

Referitor la mobilitatea pacienților rezoluția accentuează că există patru motive pentru mobilitatea redusă a pacienților:  

1. unele state membre au pus în aplicare directiva destul de târziu;  

2. informarea cetățenilor cu privire la drepturile lor generale de rambursare este la un nivel extrem de scăzut;  

3. unele state membre au ridicat anumite bariere care limitează asistența medicală transfrontalieră, cum ar fi 

sarcinile administrative;  

4. informațiile privind pacienții care doresc să beneficieze de asistență medicală într-un alt stat membru pe baza 

directivei lipsesc ori sunt incomplete. 

 

 

 

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2019-0083+0+DOC+PDF+V0//RO
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În acest context, se solicită Comisiei să elaboreze orientări destinate statelor membre pentru ca, în cazul în care este 

necesară o autorizație prealabilă, să li se permită pacienților să compare tratamentul din străinătate cu cel disponibil în statul 

de origine, principiul director fiind eficacitatea costurilor pentru pacienți. Statelor membre li se reamintește că orice limitare 

privind aplicarea directivei, cum ar fi cerințele de autorizare prealabilă sau limitările privind rambursarea, ar trebui să fie 

necesare și proporționale și să nu dea naștere unor discriminări arbitrare sau sociale, să nu creeze obstacole nejustificate în 

calea liberei circulații a pacienților și a serviciilor. Totodată, statele membre sunt îndemnate să ia în considerare dificultățile cu 

care se confruntă pacienții cu venituri mici puși în situația de a plăti în avans pentru tratament medical transfrontalier. 

 

Dreptul de a protesta pașnic și folosirea proporționată a forței împotriva manifestaților

O societate civilă dinamică și o mass-media variată 

joacă un rol vital în promovarea unei societăți deschise și 

pluraliste și a participării cetățenilor la procesul 

democratic, precum și în consolidarea răspunderii 

guvernelor. Libertatea de întrunire este strâns legată de 

libertatea de exprimare, consacrată de articolul 11 din 

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și de 

articolul 10 din Convenția europeană a drepturilor omului 

și jurisprudența aferentă a Curții Europene a Drepturilor 

Omului (CEDO), în care se prevede că orice persoană are 

dreptul la libertatea de exprimare, care include libertatea 

de opinie și libertatea de a primi și de a transmite informații 

și idei fără amestecul autorităților publice și fără a ține 

seama de frontiere. Exercitarea acestor libertăți ce 

comportă îndatoriri și responsabilități poate fi supusă unor 

formalități, condiții, restrângeri sau sancțiuni prevăzute de 

lege care generează măsuri necesare, într-o societate 

democratică, pentru securitatea națională, integritatea 

teritorială sau siguranța publică, apărarea ordinii și 

prevenirea infracțiunilor, protecția sănătății sau a moralei, 

protecția reputației sau a drepturilor altora, pentru a 

împiedica divulgarea informațiilor confidențiale sau pentru 

a garanta autoritatea și imparțialitatea puterii 

judecătorești, astfel cum se prevede la articolul 10 din 

CEDO. 

Rezoluția Parlamentului European din 14 februarie 

2019 referitoare la dreptul de a protesta pașnic și la 

folosirea proporțională a forței (2019/2569(RSP)) 

recomandă statelor membre să respecte dreptul la 

libertatea de întrunire pașnică, la libertatea de asociere și la 

libertatea de exprimare, subliniază că existența unor 

dezbateri publice este vitală pentru funcționarea unei  

societăți democratice. Condamnă adoptarea de către o 

serie de state membre, în ultimii ani, a unor legi care 

limitează libertatea de întrunire și condamnă recurgerea la 

intervenții violente și disproporționate a autorităților 

statului în timpul protestelor și demonstrațiilor pașnice. 

Autoritățile  competente sunt încurajate să asigure 

desfășurarea unor anchete transparente, imparțiale, 

independente și efective în cazurile în care se suspectează 

sau se acuză utilizarea într-o măsură disproporționată a 

forței. Rezoluția recunoaște și faptul că forțele de poliție, în 

rândul cărora au fost înregistrate, de asemenea, numeroase 

victime, își desfășoară activitatea în condiții dificile, în 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2019-0127+0+DOC+PDF+V0//RO
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special ca urmare a ostilității anumitor protestatari, dar și 

din cauza volumului de muncă excesiv. De aceea, sunt 

condamnate toate formele de violență îndreptate împotriva 

persoanelor sau a bunurilor, de care se fac vinovați 

protestatarii militanți violenți, care participă la demonstrații 

doar cu scopul de a comite acte de violență și aduc atingere, 

astfel, legitimității protestelor pașnice. 

Punerea în aplicare a dispozițiilor legale și a declarației comune pentru asigurarea controlului parlamentar asupra agențiilor 

descentralizate 

Agențiile joacă un rol esențial în punerea în aplicare a politicilor UE la nivel european și național, îndeplinind o gamă largă 

de sarcini pentru a contribui la punerea în aplicare a politicilor UE, cum ar fi crearea de rețele sau susținerea cooperării între 

UE și autoritățile naționale. O bună cooperare între agențiile UE și statele membre conduce la creșterea eficienței și eficacității 

activității agențiilor. Europol este singura agenție controlată de Parlamentul European și de parlamentele naționale prin 

intermediul grupului mixt de control parlamentar. 

Rezoluția Parlamentului European din 14 februarie 2019 referitoare la punerea în aplicare a dispozițiilor legale și a 

declarației comune pentru asigurarea controlului parlamentar asupra agențiilor descentralizate (2018/2114(INI)) apreciază că 

ar putea fi depuse eforturi mai mari pentru a integra anumite dispoziții din regulamentele de înființare a agențiilor referitoare 

la guvernanța și mecanismele de responsabilizare ale acestora, luând în considerare diferitele tipuri de agenții existente în 

prezent și definind principiile generale care reglementează relația dintre instituțiile UE și agenții. Agențiile trebuie să dispună 

de un anumit grad de flexibilitate organizatorică pentru a se adapta mai bine la sarcinile avute în vedere și la nevoile care apar 

în cursul îndeplinirii acestora. 

De asemenea, se constată că finanțarea din taxe a agențiilor se ridică, în prezent, la aproximativ un miliard de euro anual, 

ceea ce poate reduce presiunea asupra bugetului UE și poate reprezenta o modalitate eficace de finanțare a activităților 

agențiilor în cazurile în care modelul de afaceri permite acest lucru. Cu toate acestea, se pot isca posibilele conflicte de interese 

dacă agențiile ar trebui să se bazeze pe cotizațiile membrilor ca principală sursă de venit. 

Viitorul Tratatului privind forțele nucleare cu rază medie de acțiune și impactul său asupra UE 

Tratatul dintre Statele Unite ale Americii și 

Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste privind 

eliminarea rachetelor cu rază intermediară și scurtă de 

acțiune  (Tratatul privind forțele nucleare cu rază medie 

de acțiune)  a fost semnat la Washington, la data de 8 

decembrie 1987 de Ronald Reagan și Mihail Gorbaciov. 

Acesta reprezintă un acord care impune ambelor părți 

să-și distrugă, nu numai să limiteze, stocurile de rachete 

balistice nucleare și convenționale și de rachete de 

croazieră cu lansare de la sol cu raza de acțiune între 500 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2019-0134+0+DOC+PDF+V0//RO
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201657/v1657.pdf
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201657/v1657.pdf
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201657/v1657.pdf
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201657/v1657.pdf


30 

 

și 5 500 km, interzicându-le părților să dețină, să producă 

și să testeze în zbor aceste rachete. 

 Totuși, în data de 21 octombrie 2018, 

președintele american, dl Donald Trump, a făcut o 

declarație prin care avertizează în legătură cu retragerea 

SUA din Tratatul privind forțele nucleare cu rază medie 

de acțiune, iar în data de 2 februarie 2019  Secretarul de 

Stat al SUA a făcut, de asemenea, o declarație privind 

intenția SUA de a se retrage din Tratatul privind forțele 

nucleare cu rază medie de acțiune. În aceeași zi, 2 

februarie 2019, președintele rus, Vladimir Putin, a 

afirmat că și Rusia intenționează să își suspende 

participarea la acest tratat. 

Rezoluția Parlamentului European din 14 

februarie 2019 referitoare la viitorul Tratatului privind 

forțele nucleare cu rază medie de acțiune și la impactul 

asupra Uniunii Europene (2019/2574(RSP)) exprimă 

profunda îngrijorare cu privire la încălcările tratatului și 

la declarațiile ulterioare ale SUA și apoi ale Rusiei cu 

privire la suspendarea obligațiilor care le revin și la 

retragerea lor din tratat în termen de șase luni. Aceste 

evenimente reprezintă o amenințare la adresa unuia 

dintre cele mai importante interese de securitate ale 

Europei, precum și la adresa securității și păcii europene 

și mondiale. Există o puternică temere că aceste acțiuni 

ar putea duce la erori de apreciere și la percepții greșite 

care pot conduce la o deteriorare a relațiilor dintre SUA 

și Rusia, la escaladarea tensiunilor, la intensificarea 

amenințărilor și riscurilor nucleare și militare, precum și 

la o posibilă revenire la cursele destabilizatoare ale 

înarmării, ceea ce ar fi în detrimentul securității și 

stabilității strategice a Europei. 

Rezoluția reiterează angajamentul deplin față de 

menținerea unor regimuri internaționale eficace de 

control, de dezarmare și de neproliferare a armelor, ca 

bază a securității globale și europene. Europa trebuie să 

conducă prin puterea exemplului pentru a fi credibilă și 

pentru a se îndrepta spre un viitor fără arme nucleare. 

Statele membre ale UE sunt invitate să acorde prioritate 

dezarmării nucleare multilaterale în cadrul politicii 

externe și de securitate a UE. Securitatea europeană 

trebuie să rămână indivizibilă, iar statele membre ale UE 

care sunt, de asemenea, membre ale NATO ar trebui să 

acționeze în consecință. 

Deputații europeni invită Vicepreședintele 

Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 

externe și politica de securitate, dna Federica Mogherini 

să efectueze o evaluare comună a amenințărilor, 

analizând implicațiile pentru securitatea UE în cazul în 

care nu se mai acordă Uniunii și cetățenilor săi protecția 

prevăzută de Tratatul privind forțele nucleare cu rază 

medie de acțiune, și să o prezinte Parlamentului în timp 

util, în conformitate cu articolul 36 din Tratatul privind 

Uniunea Europeană, precum și să elaboreze apoi o 

strategie credibilă și ambițioasă de dezarmare nucleară 

bazată pe un multilateralism eficace. 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2019-0130+0+DOC+PDF+V0//RO
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Eurogrup-ul s-a reunit mai întâi în formatul obișnuit, iar apoi a avut loc o reuniune a Eurogrup-ului în configurație deschisă. 

Miniștrii de finanțe din statele membre ale zonei euro au sprijinit candidatura dlui Philip Lane pentru a deveni un nou 

membru al Consiliului executiv al Băncii Centrale Europene, (BCE). Dl Philip Lane ocupă în prezent funcția de guvernator al Băncii 

Centrale a Irlandei și îl va înlocui pe dl Peter Praet pentru un mandat de 8 ani, care nu poate fi reînnoit, începând cu 1 iunie 

2019. 

Apoi, Eurogrup-ul a discutat despre situația și perspectivele economice pentru zona euro, pe baza previziunilor de iarnă 

ale Comisiei Europene, recent publicate în cadrul procedurii Semestrului european. 

Miniștrii europeni din cadrul Eurogrup-ului au analizat amânunțit misiunile de supraveghere macroeconomică aplicabile 

Irlandei și Portugaliei. În această privință, Comisia Europeană și BCE au informat miniștrii cu privire la principalele constatări ale 

celei de a 10-a misiuni de supraveghere ulterioară aplicării programului de asistență macroeconomică din Irlanda, desfășurată 

în perioada 13 - 16 noiembrie 2018, și ale celei de a 9-a misiuni de supraveghere din Portugalia, desfășurată în perioada 26 - 30 

noiembrie 2018. 

Supravegherea ulterioară aplicării programului de asistență începe în mod automat după încheierea programelor de 

asistență financiară și continuă până când cel puțin 75 % din împrumuturile primite de statele respective au fost rambursate. 

Supravegherea ulterioară aplicării programulelor este, de regulă, bianuală, putând exista unele excepții de la caz la caz. 

 

 

Formațiunea ECOFIN a Consiliului UE a discutat despre  sistemul UE de supraveghere a sectorului financiar.  

Consiliul UE – prin intermediul formațiunii ECOFIN - și-a confirmat poziția cu privire la propunerile de revizuire a 

funcționării actualului Sistem european de supraveghere financiară (SESF). Acesta a invitat Președinția română să inițieze 

negocieri cu Parlamentul European cât mai curând posibil. 

REUNIUNEA EUROGRUP 

Luni,11 februarie 2019,  Bruxelles 

CONSILIUL AFACERI ECONOMICE ȘI MONETARE (ECOFIN) 

Marți,12 februarie 2019,  Bruxelles 

https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/eurogroup/2019/02/11/
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/eurogroup/2019/02/11/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/02/11/ecb-executive-board-eurogroup-gives-support-to-philip-lane-s-candidacy/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/02/11/ecb-executive-board-eurogroup-gives-support-to-philip-lane-s-candidacy/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-850_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-850_ro.htm
https://ec.europa.eu/info/publications/post-programme-surveillance-report-ireland-autumn-2018_en
https://ec.europa.eu/info/publications/post-programme-surveillance-report-portugal-autumn-2018_en
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/02/12/financial-supervision-council-confirms-position-ahead-of-negotiations-with-parliament/
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În cele din urmă, reforma în domeniu vizează, prin modificări specifice, îmbunătățirea funcționării Comitetului european 

pentru risc sistemic (CERS). În poziția sa, Consiliul UE urmărește să clarifice rolul și competențele CERS, pentru a reduce la 

minimum posibilele riscuri de conflict de interese între diferitele responsabilități ale BCE în domeniul politicii monetare, al 

supravegherii microprudențiale (precum: MUS) și al supravegherii macroprudențiale (precum CERS). 

La 10 ianuarie 2019, Comisia pentru afaceri economice și financiare a Parlamentului European și-a adoptat poziția sa 

privind revizuirea completă a sistemului european de supraveghere financiară. 

Acum, după confirmarea de către Consiliul UE a abordării generale, ambii colegiuitori sunt în măsură să înceapă 

negocierile în cadrul unor trialoguri, pe baza mandatului integral privind SESF, în vederea obținerii unui acord în primă lectură. 

Primul trialog este programat să aibă loc la 14 februarie a.c. 

ECOFIN a adoptat concluzii referitoare la orientările bugetare pentru exercițiul financiar 2020.  

În această privință, miniștrii europeni din formatul ECOFIN subliniază faptul că procedura bugetară pentru exercițiul 

financiar 2020 va fi ultima din cadrul perioadei de programare 2014-2020. În acest sens, bugetul va juca un rol important în 

punerea în aplicare a obiectivelor și a priorităților Uniunii menționate în Cadrul financiar multianual (CFM).  

ECOFIN consideră că bugetul pentru exercițiul financiar 2020 ar trebui să asigure o gestiune bugetară prudentă și să 

permită marje suficiente, în limita plafoanelor, pentru a se putea face față unor situații neprevăzute. În același timp, ar trebui 

alocate resurse suficiente pentru programele și acțiunile care contribuie în cea mai mare măsură la realizarea politicilor Uniunii. 

Mai mult, bugetul ar trebui să permită onorarea angajamentelor deja asumate în cadrul CFM actual în timp util pentru a se evita 

orice creanță neachitată, în special în cadrul politicii de coeziune.  

Consiliul UE mai consideră că disciplina bugetară trebuie menținută la toate nivelurile și că CFM, evaluarea la jumătatea 

perioadei a CFM și angajamentele anterioare trebuie să fie respectate. Consiliul subliniază că este nevoie ca finanțarea tuturor 

cheltuielilor necesare să aibă loc, în limita posibilităților fără a se recurge la mecanisme de finanțare din afara CFM, care 

compromit principiile bugetare. Ca regulă generală, nu ar trebui să se recurgă la reangajări sau la prelungirea perioadelor de 

dezangajare. 

În cadrul aceleași ședințe, majoritatea guvernelor UE s-au opus propunerii Comisiei Europene de a pune capăt 

principiului unanimității care guvernează procesul legiferării europene în domeniul impozitării, spunând că doresc să protejeze 

suveranitatea națională și să evite ca deciziile UE să fie impuse țărilor reticente. 

Comisia Europeană a propus în luna ianuarie a.c. o tranziție treptată spre introducerea majorității calificate în materie 

fiscală. 

 

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/02/12/council-sets-its-priorities-for-the-2020-eu-budget/
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/15_01_2019_communication_towards_a_more_efficient_democratic_decision_making_eu_tax_policy_en.pdf
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Cu toate acestea, numai cele mai mari state membre - inclusiv Franța, Germania și Spania - au sprijinit planul după prima 

discuție, care a avut loc în cadrul reuniunii miniștrilor de finanțe ai UE. Poziția Italiei a fost mai ambiguă, deoarece a sprijinit 

ideea în termeni generali, dar a considerat-o prematură. 

În schimb, majoritatea țărilor nu a reușit să sprijine propunerea în timpul reuniunii în format închis (fără acces pentru 

mass media), așa cum au precizat oficialii europeni în cadrul conferinței de presă de la finalul ședinței. 

Vicepreședintele Comisiei Europene, responsabil pentru moneda euro, dl Valdis Dombrovskis, a declarat după ședință că 

„multe state membre au salutat începerea dezbaterii". Totuși, dl Dombrovskis a recunoscut că opiniile exprimate de miniștrii 

europeni au fost „foarte diferite". 

Ministrul român de finanțe, Eugen Orlando Teodorovici, a declarat că „(...)suveranitatea fiscală este de o importanță 

primordială pentru multe state membre ale UE, iar regula unanimității conduce deseori la luarea rapidă a deciziilor". Dl 

Teodorovici a susținut, de asemenea, că fiscalitatea este doar unul dintre domeniile în care UE ar trebui să exploreze 

modalitățile de îmbunătățire a procesului de luare a deciziilor. 

 

 

PLAY 
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În contextul președinției române a Consiliului Uniunii Europene, Observatorul european al încălcărilor drepturilor de proprietate 

intelectuală și-a desfășurat reuniunea reprezentanților sectorului public la București.  

Observatorul și-a prezentat Raportul anual de activitate, pe 2018, pentru a fi aprobat de către Comisia Europeană și de către 

reprezentanții statelor membre ale Uniunii Europene. Delegaților le-au fost prezentate noutăți privind activitățile Observatorului, inclusiv 

ultimele rezultate obținute, stadiul proiectelor în desfășurare, precum şi ultimele inițiative. 

În cadrul intervenției susținute, procurorul general al României, dl Augustin Lazăr a apreciat importanța activităților Observatorului 

pentru susținerea și finanțarea în statele membre a autorităților care combat contrafacerea și pirateria, potrivit principiilor bunei 

cunoașteri atât a contribuției pe care drepturile de proprietate intelectuală o aduce creșterii economice a fiecărui stat membru, cât și a 

amenințărilor și prejudiciilor produse de încălcarea 

acestora. Totodată, acesta a subliniat importanța 

dezvoltării rețelelor de specialiști în domeniu din fiecare 

stat membru, la nivel de oficii de proprietate intelectuală și, 

de asemenea, în rândul judecătorilor, procurorilor și a 

polițiștilor. 

În 14 februarie a.c. a fost organizată o conferință 

privind educația în domeniul drepturilor de proprietate 

intelectuală. Conferința organizată de către președinția 

române şi de către Oficiul Uniunii Europene pentru 

Proprietate Intelectuală a reunit reprezentanți ai sectorului 

public ai Observatorului European al Încălcărilor Drepturilor 

de Proprietate Intelectuală, ai comunității din domeniul educației, membri ai proprietății intelectuale europene și ai rețelei de educație, 

care este formată din reprezentanți ai ministerelor educației şi ai Oficiilor de Proprietate Intelectuală. Cu acest prilej, au fost prezentate 

și discutate  activitățile desfășurate atât în România, cât şi în Uniunea Europeană, în ceea ce privește educația în domeniul drepturilor de 

proprietate intelectuală şi agrearea unor priorități comune. De asemenea, a avut loc și o sesiune de pregătire pentru profesori. 

 

REUNIUNEA REPREZENTANŢILOR SECTORULUI PUBLIC AI OBSERVATORULUI EUROPEAN  

AL ÎNCĂLCĂRILOR DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ 

12-24 februarie 2019, București,  

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/home
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/home
https://www.romania2019.eu/event/reuniunea-reprezentantilor-sectorului-public-ai-statelor-membre-ale-uniunii-europene/
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Ziua europeană a numărului de urgență 112. #Oamenii 112 

 

 La 11 februarie este marchată Ziua europeană a numărului unic de urgenţă 

112. Cu acest prilej, Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă din România s-a 

alăturat campaniei desfăşurate de Asociaţia europeană a numărului de urgenţă (EENA) 

care îşi propune să prezinte publicului operatorii şi dispecerii din agenţiile de 

intervenţie (oamenii 11216). 

 În acest an, Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă din România 

aniversează 15 ani de activitate, iar studiile şi premiile primite de-a lungul timpului        

s-au remarcat la nivel european și au condus la încrederea publică.  

 

 

 

 

 

 

Siguranţa şi transparenţa lanţului alimentar 

 În data de 12 februarie a.c. preşedinţia română a Consiliului UE împreună cu Parlamentul European17 au ajuns la un 

acord provizoriu asupra noului regulament privind transparenţa şi durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul 

lanţului alimentar. Noile dispoziții vor îmbunătăţii transparenţa evaluării riscurilor, vor asigura mai multă securitate juridică 

pentru sectorul alimentar și o mai mare durabilitate a guvernanței și a capacității științifice a Autorității Europene pentru 

Siguranța Alimentară (EFSA). Acordul provizoriu prevede, printre altele, următoarele:  

                                                           
16 „Operatorii 112” sunt cei care preiau apeluri de la cei care le solicită ajutorul şi care fac legătura cu dispecerii din agenţiile de intervenţie. Dispecerii 
sunt pompierii, paramedicii SMURD, poliţiştii, angajaţii Serviciului de Ambulanţă, jandarmii, care gestionează operativ cazurile de urgenţă. Aceştia 
prin profesionalismul, empatia şi eficienţa de care dau dovadă în fiecare zi contribuie la salvarea vieţii, a proprietăţii şi a mediului. 
17 În data de 14 februarie a.c., în cadrul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (ENVI) din Parlamentul European, au fost 
dezbătute unele rapoarte cu privire la negocierile interinstituționale în curs, printre care și cel care vizează  transparența și durabilitatea modelului 
UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului alimentar. 

ACORDURI ÎNTRE PREȘEDINȚIA CONSILIULUI ȘI PARLAMENTUL EUROPEAN 

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/02/12/safe-and-transparent-food-chain-provisional-agreement-on-availability-and-independence-of-scientific-studies/
https://dias2.cdep.ro/owa/redir.aspx?REF=hlKiLMxpBsuw9UplQzNRN6PCI9hUbaVwsPQODFAk4574R39whJXWCAFodHRwOi8vd3d3LmV1cm9wYXJsLmV1cm9wYS5ldS9tZWV0ZG9jcy8yMDE0XzIwMTkvcGxtcmVwL0NPTU1JVFRFRVMvRU5WSS9PSi8yMDE5LzAyLTE0LzExNzY1MzZSTy5wZGY.
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− datele și informațiile justificative legate de o cerere de autorizare vor fi făcute publice de către EFSA după evaluarea 

valabilității cererii; 

− solicitantul va putea introduce o cerere de confirmare dacă nu este de acord cu evaluarea realizată de EFSA în 

privința confidențialității, iar în acest caz, informațiile nu pot fi făcute publice până când nu se ajunge la o decizie finală; 

− Comisia Europeană va putea solicita EFSA să își comande propriile studii de verificare în cazuri excepționale, 

controversate și deosebit de importante pentru societate; 

− statele membre vor avea un rol mai activ în sprijinirea EFSA pentru a atrage mai mulți oameni de știință de valoare 

care să participe la grupurile științifice; 

− comunicarea riscurilor între toți actorii implicați va fi îmbunătățită pentru a asigura un grad mai ridicat de coerență, 

transparență și continuitate a fluxului de informații de-a lungul întregului proces de evaluare a riscurilor. 

Dl Petre Daea, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, a declarat următoarele: „(…) cetățenii europeni merită să 

beneficieze de norme fiabile și transparente în materie de siguranță alimentară. Ei trebuie să dispună de informații complete și 

clare atunci când evaluează riscurile potențiale ale produselor alimentare. Prin acordul la care am ajuns astăzi consolidăm și mai 

mult încrederea dintre consumatori, industria agroalimentară și instituții.” 

„Acest dosar va consolida încrederea consumatorilor în procesul de evaluare și autorizare a riscurilor din sectorul 

alimentar, care va atinge un echilibru bun și eficient între transparență, pe de o parte, și în protejarea afacerilor europene, 

inclusiv a IMM-urilor, pe de altă parte” - a declarat raportorul din cadrul Parlamentului European, dl Pilar Ayuso (PPE, ES). 

Propunerea este o continuare a inițiativei cetățenilor europeni privind glifosatul, în special în ceea ce privește 

preocupările exprimate în inițiativa privind transparența studiilor științifice utilizate pentru evaluarea pesticidelor. De 

asemenea, urmează o verificare de conformitate a legislației generale a produselor alimentare, lansată în 2014 și finalizată în 

ianuarie 2018 de către Comisia Europeană. 

În data de 20 februarie a.c., Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (ENVI) din Parlamentul 

European va organiza o dezbatere și va vota această propunere. Acordul informal va trebui aprobat de plenul Parlamentului și 

de Consiliul UE. 

Drepturile de autor în cadrul Pieţei unice digitale 

În data de 13 februarie 2019, la Bruxelles, reprezentanții Președinției române a Consiliului UE au ajuns la un acord 

provizoriu cu Parlamentul European referitor la propunerea de directivă care introduce modificări privind drepturile de autor 

existente, ca parte a creării unei adevărate piețe unice digitale a Uniunii Europene. 

Propunerea de directivă introduce excepții obligatorii de la drepturile de autor în scopul extragerii de text și de date, al 

activităților didactice online și al conservării și difuzării online a patrimoniului cultural. De asemenea, prevede norme armonizate 

https://dias2.cdep.ro/owa/redir.aspx?REF=b2TU-PnL6WNZq-k2rXQN6Py4z4pdh_apdyWJqdBiGRXKW69dg5XWCAFodHRwOi8vd3d3LmV1cm9wYXJsLmV1cm9wYS5ldS9tZXBzL2VuLzQzMTkvUElMQVJfQVlVU08vaG9tZQ..
https://dias2.cdep.ro/owa/redir.aspx?REF=MFCF0SzRhAF9zY9Xq51mI9fKdOZmeXoRKungDN8jl7JbFQO6hJXWCAFodHRwOi8vd3d3LmV1cm9wYXJsLmV1cm9wYS5ldS9SZWdEYXRhL2V0dWRlcy9CUklFLzIwMTgvNjE0NjkxL0VQUlNfQlJJKDIwMTgpNjE0NjkxX0VOLnBkZg..
https://dias2.cdep.ro/owa/redir.aspx?REF=-tiitQAqcS-1rXtqVU3E6rM7jqiV_THYm8nLvfY5Au5bFQO6hJXWCAFodHRwOi8vZXVyb3BhLmV1L3JhcGlkL3ByZXNzLXJlbGVhc2VfSVAtMTctNTE5MV9yby5odG0.
https://dias2.cdep.ro/owa/redir.aspx?REF=vIk15nAJ6it-Q0nJmsn6PPbpdVX4qin4sveJLw3S0TlbFQO6hJXWCAFodHRwczovL2VjLmV1cm9wYS5ldS9mb29kL3NhZmV0eS9nZW5lcmFsX2Zvb2RfbGF3L3RyYW5zcGFyZW5jeS1hbmQtc3VzdGFpbmFiaWxpdHktZXUtcmlzay1hc3Nlc3NtZW50LWZvb2QtY2hhaW5fZW4.
https://www.romania2019.eu/2019/02/14/romania-face-un-nou-pas-spre-finalizarea-dosarului-privind-dreptul-de-autor-in-piata-unica-digitala/
https://www.romania2019.eu/2019/02/14/romania-face-un-nou-pas-spre-finalizarea-dosarului-privind-dreptul-de-autor-in-piata-unica-digitala/
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care facilitează exploatarea operelor care au încetat să fie comercializate, emiterea de licențe colective cu efecte extinse și 

obținerea drepturilor pentru filme prin intermediul platformelor video la cerere. 

Proiectul de directivă introduce un nou drept pentru editorii de presă în ceea ce privește utilizarea digitală a publicațiilor 

lor de presă. Autorii operelor incluse în publicațiile de presă în cauză vor avea dreptul la o cotă din veniturile obținute de editorii 

de presă rezultate din acest nou drept. În privinţa platformele de partajare de conținut online, proiectul clarifică cadrul juridic 

în care acestea funcționează. 

Transport – introducerea mai rapidă pe piaţă a cabinelor aerodinamice pentru camioane 

În data de 12 februarie a.c., Președinția română a Consiliului UE a ajuns la un acord provizoriu cu Parlamentul European 

referitor la modificarea directivei privind lungimea maximă a autocamioanelor, pentru a devansa introducerea de cabine 

aerodinamice. Aceste cabine vor reduce consumul de combustibil, vor oferi o vizibilitate mai bună și un grad mai ridicat de 

siguranță și confort pentru șoferi.  

Acordul trebuie acum să fie aprobat de reprezentanții statelor membre din cadrul Consiliului UE, după care, va avea loc 

un vot formal în Parlament și în Consiliu UE. 

Transport – promovarea vehiculelor nepoluante  

 În data de 11 februarie a.c. Preşedinţia română a Consiliului UE a ajuns la un acord provizoriu cu Parlamentul 

European referitor la reforma ce va spori gradul de certitudine pe piață și va contribui la reducerea emisiilor globale generate 

de transporturi. Noile norme vor îmbunătăţi competitivitatea industriei europene pe piețele mondiale aflate în expansiune 

pentru aceste noi tehnologii.  

Se aduc modificări şi definiției „vehicul nepoluant”, care se referă la standardele de emisii de CO², spre deosebire de 

vehiculelor grele nepoluante care se bazează pe utilizarea de combustibili alternativi. 

 De asemenea, se va extinde domeniul de aplicare al normelor în ceea ce privește practicile de achiziții vizate, iar 

normele se vor aplica și unei game mai largi de servicii (inclusiv serviciilor de transport rutier public, serviciilor speciale pentru 

călători, serviciilor de colectare a deșeurilor, serviciilor poștale și celor de livrare de colete). 

 Dna Rovana Plumb, reprezentant al Președinției române a Consiliului, a susţinut că: (…) Acordul de astăzi 

ilustrează angajamentul Europei pentru decarbonizarea sectorului transporturilor. Prin alegeri corecte în cadrul politicii sale de 

achiziții, sectorul public poate juca un rol major în sprijinirea unor soluții inovatoare și mai ecologice. Acesta este obiectivul 

normelor respective(…). 

 După intrarea în vigoare a directivei, statele membre vor avea la dispoziție un termen de 24 de luni pentru a adopta 

dispoziții naționale. Va fi necesar ca acestea să prezinte Comisiei un raport privind punerea în aplicare a normelor o dată la trei 

ani, primul urmând a fi prezentat până la 18 aprilie 2026. 

https://www.romania2019.eu/2019/02/13/promovarea-vehiculelor-nepoluante-acord-provizoriu-cu-parlamentul/
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Energie 

În data de 12 februarie 2019, Președinția română a Consiliului UE a ajuns la un acord provizoriu cu Parlamentul European 

în ceea ce privește revizuirea directivei privind gazele naturale. Această revizuire este foarte importantă pentru consolidarea 

securității energetice a UE, iar președinția română trebuie să garanteze că regulile Uniunii energetice vor fi aplicate unitar în UE 

și în cazul conductelor de gaze către și din țările terțe. Potrivit acordului negociat, liniilor de transport al gazelor care tranzitează 

atât un stat membru, cât și o țară terță, li se aplica normele care reglementează piața internă a UE a gazelor naturale. Astfel, 

cadrul juridic al UE va asigura o transparență sporită și va oferi securitate juridică atât investitorilor în infrastructura de gaze, 

cât și utilizatorilor rețelelor. 

 Acordul provizoriu cu Parlamentul European va fi supus aprobării Consiliului UE și plenului Parlamentului European. 

 Dl Anton Anton, ministrul energiei din România, a declarat următoarele:  „(…) mă bucur că Președinția română a 

ajuns la un acord atât de important, compensând existenţa unui decalaj legislativ al UE în domeniul energiei și asigurându-se că 

regulile care vor reglementa piața internă a gazelor din UE vor fi aplicate în mod unitar pe teritoriul UE(…)”. 

Social – Produsul paneuropean de pensii 

 Reprezentanții permanenți ai UE din statelor membre au aprobat, în data de 13 februarie 2019, acordul obținut la 

data de 13 decembrie 2018 între președinție și Parlamentul European referitor la propunerea privind „produsul paneuropean 

de pensii” (PEPP), care reprezintă o nouă categorie de plan de pensii personale. 

 Proiectul de regulament are ca scop atât oferirea unei game mai mari de opțiuni pentru persoanele care vor să 

economisească pentru pensie, cât și stimularea pieței pensiilor personale. Conform aprecierilor Comisiei, numai 27% din 

europenii între 25 și 59 de ani s-au înscris într-un produs de pensii. 

PEPP ar avea următoarele avantaje pentru deponenți:  

• ar urma să aleagă dintr-o gamă largă de furnizori de PEPP într-un mediu mai competitiv; 

• ar avea asigurat informări cu privire la caracteristicile esențiale; 

• ar avea dreptul să schimbe furnizorii, atât la nivel național, cât și dincolo de frontiere, după un minimum de cinci 

ani de la încheierea contractului sau de la cea mai recentă schimbare de furnizor.  

• vor putea continua să contribuie la PEPP-ul lor și dacă se mută în alt stat membru al UE. 

Oportunitățile pentru furnizori de planuri de pensii vor fi: 

• posibilitatea de a se dezvolta în alte state membre; 

• canalele de distribuție electronică vor permite furnizorilor să intre în contact cu consumatorii din întreaga UE; 

• prin intermediul unui „pașaport” vor avea posibilitatea de a comercializa PEPP în diferite state membre. 

https://www.romania2019.eu/2019/02/13/pensii-consiliul-confirma-acordul-privind-produsul-paneuropean-de-pensi/
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 Dl Eugen Teodorovici, ministrul finanțelor din România a declarat: „ (…) Îmbătrânirea populației în Europa creează 

noi provocări. Una dintre acestea este cum putem să ne asigurăm că cetățenii economisesc o sumă suficientă pentru a putea 

trăi decent la pensie. Produsele paneuropene de pensii vor crea o nouă posibilitate pentru a economisi pe termen lung, utilizând 

piețele de capital și atenuând astfel presiunea asupra finanțării publice. Aceste produse vor avea și avantajul major că vor cumula 

toate sumele economisite în Europa, indiferent de țară, în cadrul unui singur plan de pensii personale (…)”. 

 

Uniunea securității: Acordul politic cu privire la noile norme privind precursorii de explozivi a fost aprobat 

În data de 14 februarie a.c., Parlamentul European împreună cu Consiliul UE a aprobat acordul politic referitor la 

propunerea Comisiei Europene de consolidare a normelor UE privind precursorii de explozivi. 

Încă din 2013, UE a instituit restricționarea accesului la precursorii de explozivi care ar putea fi utilizați pentru fabricarea 

explozivilor artizanali, dar amenințarea la adresa securității a evoluat, în mod constant, teroriștii utilizând noi tactici și elaborând 

noi rețete și tehnici de fabricare a bombelor. Aşadar, în aprilie 2018, Comisia a propus înăsprirea normelor respective, menite 

să împiedice accesul teroriștilor la mijloacele de acțiune. 

Activitatea Comisiei, în acest domeniu, se bazează pe Agenda europeană privind securitatea, care stabilește principalele 

acțiuni necesare pentru a se asigura răspunsul eficace al UE la terorism și la amenințările la adresa securității. 

Normele consolidate vor garanta controale mai stricte ale vânzărilor de substanțe chimice periculoase care ar putea fi 

utilizate în mod abuziv pentru fabricarea de explozivi artizanali. Măsurile aprobate vor interzice substanțe chimice suplimentare, 

vor armoniza normele pentru achizițiile online și offline, vor restricționa accesul publicului larg şi vor consolida schimbul de 

informații. 

Dl Julian King, membru al Comisiei Europene responsabil pentru uniunea securității, a declarat: „Restrângerea 

perimetrului de acțiune al teroriștilor include privarea acestora de mijloacele pe care le folosesc pentru a ne face rău – iar 

acordul politic de astăzi va contribui la înăsprirea controalelor referitoare la tipurile de explozivi artizanali care au fost utilizați 

în astfel de atacuri teroriste mortale pe teritoriul european.”
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Comisia pentru politica economică (ECON) din 

cadrul Comitetului European al Regiunilor a adoptat în 

data de 14 februarie 2019 un aviz privind interconexiunile 

dintre Semestrul european și politica de coeziune. 

Membrii comisiei ECON au subliniat că autoritățile locale 

și regionale trebuie să joace un rol important în 

elaborarea recomandărilor specifice fiecărei țări cu 

privire la planurile de investiții și de reformă economică. 

În cadrul aceleiaşi reuniuni au mai fost dezbătute şi alte 

subiecte, precum: provocările cu care se confruntă 

tranzițiile socio-economice din Europa ale regiunilor 

carbonifere, impactul Brexitului și modul cum se poate 

avansa către o Europă durabilă.  

Pentru  îmbunătățirea punerii în aplicare a 

Semestrului european — principalul instrument al UE de 

coordonare a politicilor economice și bugetare ale 

statelor membre — Comisia Europeană doreşte o mai 

bună coordonare între semestrul european și programele 

de coeziune. Politica de coeziune este principala politică 

de investiții a Uniunii Europene care urmărește reducerea 

disparităților sociale și economice dintre statele membre 

și în cadrul regiunilor din Europa. 

Începând din 2019, în contextul Semestrului 

european, recomandările specifice fiecărei țări (CSR) ale 

Comisiei, împreună cu programele naționale de reformă 

(PNR), vor constitui baza pentru stabilirea priorităților nu 

numai pentru reformele structurale, ci și pentru 

COMISIA PENTRU POLITICĂ ECONOMICĂ 

Joi, 14 februarie, Bruxelles 
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proiectele de investiții, inclusiv pentru cele care urmează 

să fie sprijinite cu finanțare din partea UE.  

Dl Rob Jonkman (NL-CRE), raportor al avizului CoR 

privind semestrul european și politica de coeziune și 

membru al Consiliului executiv al Opsterland, a subliniat 

că: „ (…) Orașele și regiunile sunt recunoscute oficial ca 

parteneri în realizarea investițiilor UE prin normele care 

reglementează utilizarea fondurilor de coeziune. Cu toate 

acestea, în procesul Semestrului european, în cursul 

căruia sunt formulate recomandările de investiții, 

autoritățile locale și regionale sunt uneori excluse din 

proces sau sunt tratate doar ca una dintre numeroasele 

părți interesate. Acest lucru trebuie să se schimbe”.  

Proiectul de aviz adoptat în cadrul reuniunii 

recomandă ca autoritățile locale și regionale să aibă o 

prezență formală, structurată și permanentă în cadrul 

Semestrului european și reamintește că, CoR a propus 

elaborarea unui cod de conduită în acest scop. 

Marginalizarea autorităților locale și regionale din 

semestrul european riscă să ducă la o lipsă de asumare a 

responsabilității în ceea ce privește programele și 

politicile, ducând în mod inevitabil la rezultate slabe. 

De asemenea, a avut loc un schimb de opinii cu 

privire la transformarea socio-economică a regiunilor 

carbonifere în Europa, declanșată de angajamentul UE în 

ceea ce privește decarbonizarea pe termen lung a 

sistemului său energetic. Lignitul și cărbunele sunt 

exploatate în prezent în 41 de regiuni NUTS-2 cu 

aproximativ 185.000 de angajați și există centrale 

electrice pe bază de cărbune în 103 regiuni NUTS-2 care 

au angajate 52.000 de persoane. Conform unui studiu al 

Comisiei Europene, alte 215.000 de locuri de muncă sunt 

legate de industria cărbunelui în diferite sectoare 

economice și aproximativ 160.000 de locuri de muncă ar 

putea fi pierdute până în anul 2030, ca urmare a eliminării 

treptate a cărbunelui pentru generarea de energie 

electrică.  

Această schimbare structurală duce la provocări 

puternice pentru așa-numitele regiuni carbonifere, 

întrucât industria cărbunelui joacă, în cea mai mare parte, 

un rol dominant în economia lor. Este vorba în primul 

rând de autoritățile locale și regionale, care trebuie să 

găsească răspunsuri pe plan local pentru a atenua 

impactul asupra ocupării forței de muncă. Proiectul de 

aviz va fi elaborat de dl Mark Speich (DE-PPE), secretar de 

stat pentru afaceri federale, europene și internaționale 

din Renania de Nord-Westfalia şi va fi gata până la 

reuniunea Comisiei ECON din 9 iulie 2019.  

Totodată, a fost dezbătut şi documentul de 

reflecție al Comisiei Europene pentru o Europă durabilă 

până în 2030, implicațiile la nivel local și regional ale 

Brexit-ului, precum și reînnoirea cooperării cu Banca 

Europeană de Investiții și Eurochambres în privinţa 

planurilor de acțiune actualizate pentru 2019. 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/policy/what/glossary/n/nuts/
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-towards-sustainable-europe-2030_ro
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-towards-sustainable-europe-2030_ro
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Stadiul în care, în prezent, se află negocierile, acțiunile, pregătirile pentru Brexit a fost sintetizat la începutul săptămânii 

trecute de către Donald Tusk, președintele Consiliului European: „Lipsa veștilor nu este întotdeauna o veste bună. UE27 

așteaptă în continuare propuneri concrete și realiste de la Londra cu privire la modalitatea de a trece peste impasul Brexit!”. 

La rândul lui, negociatorul șef al Uniunii Europene pentru  Brexit, Michel Barnier, a declarat în conferința  de presă 

comună cu premierul luxemburghez Xavier Bettel că Theresa May ar trebui să aprobe uniunea vamală permanentă cu UE, idee 

susținută de liderul opoziției, Jeremy Corbin, pentru a putea depăși impasul în care se află guvernul și Parlamentul Marii Britanii, 

în condițiile în care timpul rămas este „extrem de scurt". De asemenea, a reiterat ideea că Acordul de retragere rămâne cea 

mai bună modalitate de a asigura o retragere ordonată a Regatului Unit. 

Joi, 14 februarie 2019,  parlamentarii britanici au respins o moţiune de susţinere a eforturilor Thresei May pentru a obţine 

modificări la acordul pentru Brexit. Ministrul britanic pentru Brexit urmează să se întâlnească luni, 18 februarie 2019, cu Michel 

Barnier, pentru a discuta propunerile avansate de un nou „grup de lucru" al juriştilor britanici în ceea ce privește soluția de 

„backstop”.  

EVENIMENTE RECENTE 

UE27 așteaptă în continuare propuneri concrete și realiste de la Londra cu privire la modalitatea de a trece peste impasul în care 

se află Brexit-ul. 

 

https://twitter.com/eucopresident/status/1095747108521627649
https://www.euractiv.com/section/uk-europe/news/something-has-to-give-barnier-tells-brexit-britain/
https://www.euractiv.com/section/uk-europe/news/something-has-to-give-barnier-tells-brexit-britain/
https://www.theguardian.com/politics/2019/feb/10/brexit-mps-will-have-another-say-by-end-of-month-says-minister
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2019/02/17/brexit-theresa-may-va-discuta-in-urmatoarele-zile-cu-toti-sefii-de-stat-si-de-guvern-ai-tarilor-ue--259471
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2019/02/17/brexit-theresa-may-va-discuta-in-urmatoarele-zile-cu-toti-sefii-de-stat-si-de-guvern-ai-tarilor-ue--259471
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Între timp, ambele părți adoptă măsuri pentru ieșirea Marii Britanii din UE, cu sau fără acord. 

Parlamentul European a adoptat: 

• amendamentele  la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune 

care asigură conectivitatea de bază a transportului rutier de mărfuri cu privire la retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și 

Irlandei de Nord din Uniune; 

• rezoluția legislativă referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de adaptare a 

Directivei 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind eficiența energetică având în vedere retragerea 

Regatului Unit din Uniunea Europeană  

Comisia Europeană adoptă măsuri de urgență pentru siguranța feroviară și conectivitate în situația unui Brexit fără acord.  

Comisia Europeană va colabora îndeaproape cu Parlamentul European și Consiliul pentru a asigura adoptarea măsurii legislative 

propuse, astfel încât să fie în vigoare până la 30 martie 2019. 

Steven Maijoor, președintele Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe, în cadrul discursului rostit la Dublin, 

la Forumul financiar european 2019, a subliniat că  „decizia Regatului Unit va muta, din păcate, dar inevitabil, cea mai mare 

piață de capital din Europa în afara Uniunii (…) este o operațiune majoră, deoarece, în contextul progresului pieței unice din 

ultimele decenii, piețele de capital din UE-27 și Marea Britanie au devenit foarte interconectate.”  

La 12 februarie 2019, guvernul britanic a adus la zi informațiile cu privire la drepturile și statutul resortisanților din Regatul 

Unit care trăiesc în Uniunea Europeană, spațiul economic european, zona europeană de liber schimb și în Elveția.  

Pe de altă parte, Guvernul britanic a recunoscut că nu va reuși să revizuiască până la 29 martie 2019 toate cele 40 de 

acorduri comerciale  cu Uniunea Europeană și țările terțe.  

Ministerul Afacerilor Externe al României a găzduit evenimentul „Cum ne pregătim pentru Brexit?”.  Principala 

preocupare s-a referit la asigurarea unei platforme care să faciliteze interacțiunea directă a întreprinderilor care ar putea fi 

afectate de Brexit cu reprezentanții instituțiilor publice. 

Ministrul delegat pentru afaceri europene din România a lansat un apel către operatorii economici, entitățile din sectorul 

privat de a intensifica eforturile de pregătire pentru orice scenariu, subliniind responsabilitatea fiecăruia în adoptarea măsurilor 

necesare. 

 
 

 

 
 

 
 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0105+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0105+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0105+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0126+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0126+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0126+0+DOC+XML+V0//RO
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1051_en.htm
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/steven-maijoor-brexit-%E2%80%93-regulatory-challenges-european-financial-forum-dublin
https://www.gov.uk/guidance/advice-for-british-nationals-travelling-and-living-in-europe
https://www.euractiv.com/section/uk-europe/news/uk-admits-it-will-fail-to-roll-over-eu-trade-deals/
http://www.mae.ro/node/48042
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Biroul Parlamentului European, alcătuit din președinte, 

vicepreședinți și chestori, a aprobat, în data de 12 februarie a.c., 

propunerile de numire a două clădiri la Bruxelles după proeminenții 

europeni. 

Clădirea din Piața de Meeș (SQM) va fi numită după Helmut 

KOHL (3 aprilie 1930 – 16 iunie 20), fost cancelar german, care a 

condus reunificarea Germaniei și a susținut crearea euro ca 

monedă unică a Europei 

Clădirea Atrium - Centrul de primire și de informare -  din Rue d'Ardenne (ATR) - Station Europe – locul de unde începi 

să vizitezi Parlamentul European - va fi numită după Stefan ZWEIG (28 noiembrie 1881 – 22 februarie 1942), un cunoscut scriitor 

austriac și un avocat al unei Europe unificate, care s-a opus tuturor formelor de naționalism și a fost exilat de naziști.  

 

PARLAMENTUL DENUMEȘTE DOUĂ CLĂDIRI DE LA BRUXELLES 
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