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În prezent China este al doilea mare partener comercial al UE, după Statele Unite, iar UE este 

pentru China cel mai mare partener comercial. În cadrul celui de-al 20-lea summit UE-China, liderii 

celor două părți și-au reafirmat angajamentul pentru aprofundarea parteneriatului lor pentru pace, 

creștere economică și reformă, pe baza principiilor egalității și respectului, încrederii și beneficiilor 

reciproce, prin punerea în aplicare, în mod cuprinzător, a Agendei strategice de cooperare UE-China 

2020. 

Referitor la Agenda strategică 2020 de cooperare între UE și China Înaltul Reprezentant al Uniunii 

pentru afaceri externe și politica de securitate și vicepreședinte al Comisiei, dna Federica Mogherini, a 

declarat: „(…) China este un partener strategic al Uniunii Europene. Urmărim o cooperare bilaterală și 

multilaterală susținută cu privire la dosare în legătură cu care împărtășim interese comune, de la 

comerț la conectivitate, de la Planul comun de acțiune cuprinzător (JCPOA) la schimbările climatice. 

Totodată, suntem dispuși să angajăm în continuare un dialog ferm în domenii în care politicile noastre 

diferă sau se află în concurență. Acesta este obiectivul celor 10 acțiuni pe care le propunem pentru 

consolidarea relațiilor noastre cu China, într-un spirit de respect reciproc.” 

În acest context Comisia Europeană, alături de Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 

externe și politica de securitate au prezentat o comunicarea comună1  care evaluează dimensiunile 

multiple ale relațiilor UE-China, oportunitățile și provocările acestora și stabilește 10 acțiuni concrete 

pentru dezbatere și aprobarea în cadrul Consiliului European. Astfel, UE va urmări trei obiective: 

• UE ar trebui să își intensifice dialogul cu China pentru a promova interesele comune la nivel 

mondial; 

• UE ar trebui să urmărească, cu fermitate, ca relațiile economice să fie guvernate de condiții 

reciproce mai echilibrate; 

• pentru a-și menține prosperitatea, valorile și modelul social pe termen lung, există domenii 

în care UE însăși trebuie să se adapteze la realitățile economice în schimbare și să-și consolideze 

propriile politici interne și propria bază industrială. 

                                                           
1 JOIN(2019)5, Comunicarea comună „UE-China - O perspectivă strategică” 

 

AFACERI EXTERNE 

 Relațiile UE-China 

https://ec.europa.eu/commission/publications/eu-china-strategic-outlook-commission-contribution-european-council-21-22-march-2019_en


 
 

 

Concret, Comisia și Înaltul Reprezentant invită Consiliul European să 

aprobe următoarele acțiuni: 

Acțiunea 1: UE va consolida cooperarea cu China în vederea îndeplinirii 

responsabilităților comune din cadrul tuturor celor trei piloni ai Organizației 
Națiunilor Unite, și anume drepturile omului, pacea și securitatea și dezvoltarea. 

Acțiunea 2: Pentru a combate mai eficient schimbările climatice, UE invită China 
să își plafoneze emisiile până în 2030, în conformitate cu obiectivele Acordului de 

la Paris. 

Acțiunea 3: UE va aprofunda dialogul cu privire la pace și securitate, bazându-se 
pe cooperarea pozitivă privind Planul comun de acțiune cuprinzător cu Iranul. 

Acțiunea 4: Pentru a-și menține interesul față de stabilitate, dezvoltarea 
economică durabilă și buna guvernanță în țările partenere, UE va aplica cu mai 

multă fermitate acordurile bilaterale și instrumentele financiare existente și va 
colabora cu China pentru a respecta aceleași principii prin punerea în aplicare a 

Strategiei UE privind conectarea Europei cu Asia. 
Acțiunea 5: Pentru a dezvolta o relație economică mai echilibrată, bazată într-o 

mai mare măsură pe reciprocitate, UE invită China să respecte angajamentele 
comune existente între cele două părți. Aceasta presupune reformarea Organizației 

Mondiale a Comerțului, în special în ceea ce privește subvențiile și transferurile 
forțate de tehnologie, precum și încheierea unor acorduri bilaterale, până în 2020 

cu privire la investiții, cu privire la indicațiile geografice și în următoarele săptămâni 
cu privire la siguranța aviației. 

Acțiunea 6: Pentru a promova reciprocitatea și a extinde oportunitățile în materie 

de achiziții publice în China, Parlamentul European și Consiliul ar trebui să adopte 
instrumentul pentru achiziții publice internaționale înainte de sfârșitul anului 2019. 

Acțiunea 7: Pentru a se asigura că sunt luate în considerare nu numai prețurile, ci 
și niveluri ridicate ale standardelor de muncă și de mediu, Comisia va publica până 

la jumătatea anului 2019 orientări cu privire la participarea ofertanților și a 
mărfurilor străine pe piața achizițiilor publice din UE. Până la sfârșitul anului 2019, 

Comisia, va examina, împreună cu statele membre, punerea în aplicare a cadrului 
actual pentru a identifica eventualele lacune. 

Acțiunea 8: Pentru a combate din plin efectele de denaturare pe care le au 
participațiile țărilor terțe și finanțările publice străine asupra pieței interne, Comisia 

va identifica, înainte de sfârșitul anului 2019, modalitățile de remediere a lacunelor 
existente în legislația UE. 

Acțiunea 9: Pentru a preveni potențialele implicații grave în materie de securitate 
pentru infrastructurile digitale de importanță critică, este necesară o abordare 

comună a UE în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G. În acest scop, Comisia 

Europeană va emite o recomandare după reuniunea Consiliului European din luna 
martie 2019. 

Acțiunea 10: Pentru a detecta riscurile în materie de securitate generate de 
investițiile străine în active, tehnologii și infrastructuri critice și pentru a sensibiliza 

cu privire la acestea, statele membre ar trebui să asigure punerea în aplicare 
rapidă, deplină și eficace a regulamentului privind examinarea investițiilor străine 

directe. 



 
 

 

 

Comunicarea comună va fi prezentată la Consiliul European din 21-22 martie a.c., iar statele 
membre vor avea o primă ocazie de a face schimb de opinii în cadrul Consiliului Afaceri Externe din 

18 martie 2019. Următorul summit UE-China este programat pentru începutul lunii aprilie 2019. 

 

Comisia Europeană a decis2, în data de 12 

martie 2019, să înregistreze o inițiativă 

cetățenească europeană intitulată „Locuințe 

pentru toți”3. 

Obiectivul este de a crea condiții-cadru de 

natură juridică și financiară mai bune pentru a 

facilita accesul tuturor persoanelor la locuințe în 

Europa, neaplicarea criteriilor de la Maastricht în 

cazul investițiilor publice în locuințe sociale și la 

prețuri accesibile, un acces mai bun la finanțarea 

UE pentru dezvoltatorii de locuințe fără scop 

lucrativ și care utilizează metode durabile, norme sociale pentru închirierea de locuințe pe termen 

scurt și elaborarea de statistici privind necesitățile în materie de locuințe în Europa. 

După înregistrarea sa oficială, o inițiativă cetățenească europeană permite unui milion de cetățeni 

din cel puțin un sfert din statele membre ale UE să invite Comisia Europeană să propună un act juridic 

în domeniile în care are competență. Comisia Europeană va avea la dispoziție trei luni pentru a lua o 

decizie, poate decide să dea curs solicitării sau nu și va trebui, în ambele cazuri, să precizeze motivele. 

Condițiile de admisibilitate sunt următoarele: acțiunea propusă nu trebuie să se afle în mod vădit în 

afara sferei competențelor Comisiei de a prezenta o propunere de act juridic, nu trebuie să fie în mod 

abuzivă, neserioasă sau ofensatoare și nu trebuie să fie în mod contrară valorilor Uniunii. 

                                                           
2 C(2019)2004 
3 Site-ul web al inițiativei „Housing for All” 

 

INIȚIATIVA CETĂȚENEASCĂ EUROPEANĂ 

 Locuințe pentru toți  (Housing for All) 

http://www.housingforall.eu/


 
 

 

 Data de 11 martie  reprezintă Ziua europenă în memoria victimelor terorismului – un eveniment 

anual menit să comemoreze atentatele de la Madrid din 11 martie 2004 care au provocat moartea a 

193 de cetățeni ai UE și rănirea altor mii de persoane.  

Declarația Comisie Europene: 

 

„(…) Astăzi, îi comemorăm pe toți cei care și-au pierdut viața sau au pierdut o ființă dragă din cauza unui act de 

terorism, indiferent dacă respectivul atac terorist a fost comis în interiorul Uniunii Europene sau dincolo de granițele 

acesteia. Aducem un omagiu tuturor persoanelor care au suferit de pe urma acestor crime odioase, precum și familiilor 

și prietenilor lor și ne angajăm să rămânem uniți în lupta noastră împotriva terorismului. 

Chiar dacă se pot estompa cu timpul, aceste cicatrici adânci nu vor dispărea niciodată. Nu putem șterge aceste 

amintiri, dar putem face tot ce ne stă în putință pentru a aduce alinare persoanelor afectate. 

Normele instituite la nivelul UE asigură faptul că victimele atacurilor teroriste primesc sprijinul necesar de îndată 

ce are loc un atentat și atât timp cât au nevoie de ajutor. Acest sprijin cuprinde asistență medicală, psihologică și post-

traumatică, precum și consiliere juridică pentru a cere să se facă dreptate. Noul centru de expertiză al UE pentru 

victimele terorismului – un centru de expertiză, îndrumare și sprijin – va fi creat în acest an, având deja alocat un buget 

de 1 milion EUR. 

Nu putem lăsa ca frica să ne scindeze, căci acesta este exact obiectivul urmărit de autorii actelor teroriste. Singura 

modalitate prin care putem face față provocării terorismului este să acționăm împreună și să păstrăm în minte valorile 

și legăturile care ne unesc. Iată ce face Comisia Juncker de 4 ani: combatem propaganda teroristă, atât offline, cât și 

online, prin eliminarea lacunelor în materie de informații, prin privarea teroriștilor de mijloacele de acțiune și prin 

combaterea radicalizării. 

Astăzi le mulțumim și eroilor din viața de zi cu zi, cei care reacționează primii în cazul unor atacuri, colaborând 

în prima linie pentru a se asigura că nicio victimă nu este lăsată în urmă. Grație strădaniilor lor, Europa este un loc mai 

sigur. Acesta este modul nostru de a fi.” 

 

 

 

 

UNIUNEA SECURITĂȚII 

 Ziua europeană în memoria victimelor terorismului 



 
 

 

Comisia a prezentat, în data de  15 

martie 2019, un raport4 privind progresele 

realizate în ceea ce privește crearea unei 

piețe unice de capital. Uniunea piețelor de 

capital este o prioritate-cheie pentru Uniunea 

Europeană și este necesar ca toate părțile 

interesate să îi acorde atenția politică pe care 

o merită. Raportul face bilanțul progreselor 

înregistrate referitor la finalizarea 

elementelor constitutive ale uniunii piețelor 

de capital, inclusiv în ceea ce privește 

finanțarea durabilă. De asemenea, solicită să 

se depună eforturi susținute pentru 

îndeplinirea la timp a acestui obiectiv și 

subliniază rolul esențial jucat de uniunea 

piețelor de capital în crearea unor piețe de 

capital active și lichide, în aprofundarea 

uniunii economice și monetare a Europei și în 

consolidarea rolului monedei euro. 

Raportul răspunde apelului lansat în 

luna decembrie 2018 de liderii UE de a se 

                                                           
4 COM(2019) 136 – Raport privind Uniunea piețelor de 

capital: progresele înregistrate cu privire la crearea unei piețe 

înregistra progrese ambițioase în această 

privință până în primăvara anului 2019. 

Raportul va fi prezentat și în cadrul reuniunii 

Consiliului European de primăvară, din 21-22 

martie a.c., când liderii UE vor avea dezbateri 

referitoare la dezvoltarea pieței unice, 

uniunea piețelor de capital, politica industrială 

și politica digitală europeană. 

S-a ajuns la un acord cu privire la multe 

dintre propunerile inițiale ale Comisiei care 

contribuie la construirea uniunii piețelor de 

capital. Având în vedere alegerile pentru 

Parlamentul European din mai 2019 Comisia 

subliniază necesitatea ca Parlamentul 

European și Consiliul să accelereze ritmul de 

lucru la propunerile în curs. Este nevoie de 

ambiție politică și de acțiuni urgente, astfel 

încât toate propunerile să fie finalizate până 

la sfârșitul actualului mandat.  

 

unice de capital pentru o uniune economică și monetară solidă 

 

STABILITATEA FINANCIARĂ, SERVICIILE FINANCIARE ȘI UNIUNEA PIEȚELOR DE 

CAPITAL 

Uniunea piețelor de capital 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2019/3_RO_ACT_part1_v3.pdf


 
 

 

PROPUNERI LEGISLATIVE ÎN PRIVINȚA CĂRORA NU S-A AJUNS ÎNCĂ LA UN ACORD 

Valorificarea deplină a pieței unice prin noi produse și servicii la nivelul întregii Uniuni  

Propunere cadru privind finanțarea participativă (crowdfunding) în scopul îmbunătățirii accesului 
la această formă inovatoare de finanțare pentru întreprinderile care au nevoie de finanțare. Acest 
cadru ar trebui să sprijine, în special, întreprinderile nou-înființate, asigurându-se, în același timp, că 
investitorii beneficiază de protecție și de garanții solide. 

Stadiu: Poziția Parlamentului European a fost adoptată, poziția Consiliului nu a fost încă adoptată. 

Norme mai simple, mai clare și mai proporționale pentru actorii financiari 

Propunere privind legea aplicabilă efectelor față de terți ale cesiunilor de creanțe: în scopul de a 
spori, în mod semnificativ, securitatea juridică, prin determinarea legislației naționale care se aplică 

efectelor față de terți în cazul în care o creanță este cedată la nivel transfrontalier. 

Stadiu: Poziția Parlamentului European a fost adoptată, poziția Consiliului nu a fost încă adoptată. 

O supraveghere mai eficientă a piețelor de capital 

Propunere de revizuire a cadrului autorităților europene de supraveghere: în scopul de a consolida 
convergența în materie de supraveghere și de a îmbunătăți respectarea legislației. Propunerea 
promovează o supraveghere coerentă și mai eficace și contribuie la combaterea spălării banilor și a 
finanțării terorismului. 

Stadiu: Poziția Parlamentului European și a Consiliului au fost adoptate; trialogurile sunt în curs. 

Finanțarea creșterii durabile 

Propunere de instituire a unui sistem de clasificare (taxonomie) care să promoveze o înțelegere 
comună a activităților economice care pot fi considerate durabile din punctul de vedere al mediului în 
scopuri investiționale. 

Stadiu: Poziția Parlamentului European și a Consiliului nu au fost încă adoptate. 

 

 



 
 

 

 

 

În perioada 12-14 martie 2019, a avut loc 

cea de-a treia conferință de la Bruxelles cu tema 

„Sprijinirea viitorului Siriei și al regiunii”, 

organizată de UE în colaborare cu Organizația 

Națiunilor Unite. 

Conferința a abordat problemele umanitare 

care afectează cetățenii sirieni și comunitățile 

care găzduiesc refugiați sirieni. A fost acordată 

o atenție specială lipsei de perspectivă a 

femeilor din Siria. 

Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri 

externe și politica de securitate, dna Federica 

Mogherini, a coprezidat conferința în numele 

Uniunii Europene, alături de  dl Johannes Hahn, 

membru al CE responsabil pentru vecinătate și 

negocieri privind extinderea și  dl Christos 

Stylianides, membru al CE responsabil pentru 

ajutor umanitar și gestionarea crizelor. Din 

partea ONU, conferința a fost coprezidată de 

către Secretarul general adjunct pentru 

probleme umanitare și coordonare a ajutorului 

de urgență,  dl Mark Lowcock, însoțit de Trimisul 

special al Secretarului general al ONU pentru 

Siria, dl Geir Pedersen  și de Înaltul Comisar al 

ONU pentru refugiați, dl Filippo Grandi. 

Copreședinții au adoptat o declarație comună. 

 

ÎNALTUL REPREZENTANT PENTRU AFACERI EXTERNE ŞI POLITICA DE 

SECURITATE/VICEPREŞEDINTE AL COMISIEI EUROPENE, DNA FEDERICA 

MOGHERINI 

Sprijinirea viitorului Siriei și al regiunii, 12-14 martie 2019,  Bruxelles 



 
 

 

 

 

Înaltul Reprezentant/Vicepreședintele Federica Mogherini a declarat: „Obiectivul nostru rămâne 

același: instituirea unui proces politic condus și asumat de sirieni, care să fie facilitat de Organizația Națiunilor 

Unite, pentru a stabili o guvernanță favorabilă incluziunii și nesectară pentru o Sirie unită. Acesta este țelul pe 

care ne străduim cu toții să îl atingem, fiind și principalul motiv pentru care am convocat Conferința de la 

Bruxelles. Trebuie să ne prevalăm de influența noastră pentru a relansa negocierile de la Geneva și pentru a pune 

capăt războiului din Siria. Înghețarea conflictului în stadiul său actual nu este o soluție.” 

 

 

La conferință s-a reafirmat sprijinul 

politic și financiar al comunității internaționale 

pentru vecinii Siriei, în special pentru Liban, 

Iordania și Turcia. Au fost recunoscute, de 

asemenea, eforturile depuse de Irak și Egipt. 

Conferința a constituit principalul eveniment 

al donatorilor pentru Siria și regiune din anul 

2019. Amploarea nevoilor din Siria și din 

regiune este în continuare uluitoare, 

estimându-se că 11.7 milioane de persoane 

au nevoie de ajutor în interiorul țării și peste 

5.6 milioane de refugiați în țările vecine și în 

regiunea extinsă. Au fost mobilizate 

angajamente în valoare totală de 8,3 miliarde 

euro pentru perioada 2019-2020 și ulterior, 

din care 6,2 miliarde euro sunt alocați pentru 

anul 2019, precum și angajamente 

multianuale de aproape 2,1 miliarde euro. Din 

angajamentul global, aproximativ două treimi 

provin de la Uniunea Europeană, care a 

contribuit cu suma totală de 6,79 miliarde 

euro: 2,57 miliarde EUR din bugetul UE 

gestionat de Comisia Europeană și 4,22 

miliarde euro din partea statelor membre ale 

UE.  

Prima parte a conferinței (12-13 martie 

2019) a reprezentat o sesiune dedicată 

dialogului cu peste 1000 de participanți: 

reprezentanți ai societății civile din Siria și din 

regiune, miniștri și factori de decizie din țările 

învecinate cu Siria, țările donatoare, 

organizațiile regionale, agențiile ONU și 

Crucea Roșie și Semiluna Roșie. Temele 

principale dezbătute au vizat răspunsul 

internațional la criză, modul în care sprijinul 

acordat regiunii și în Siria poate fi consolidat 

în continuare. 

 



 
 

 

Secțiunea dedicată miniștrilor de externe (14 martie 2019) a reunit participanți din peste 85 de 

țări  și organizații regionale pentru a dezbate: dezvoltarea politică, umanitară și regională. Conferința 

a încercat să mențină angajamentul internațional de a oferi asistență poporului sirian și comunităților-

gazdă. 
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În  perioada 11 – 17 martie 2019, deputații europeni și-au desfășurat activitatea în cadrul 

ședinței plenului la Strasbourg – Franța. 

Deschiderea sesiunii parlamentare din data de 11 martie a.c., a coincis cu ziua europeană 

dedicată comemorării victimelor terorismului, motiv pentru care președintele Parlamentului European, 

dl Antonio Tajani, a adus un omagiu celor care au murit la Madrid în 2004 și la Strasbourg în 2018. În 

plus, a transmis condoleanțe și familiilor victimelor tragicului accident aeronautic din Etiopia, care a 

avut loc în data de 10 martie a.c., când Aeronava Boeing 737 MAX s-a prăbuşit pe un câmp la câteva 

minute după decolarea din capitala Addis Abeba, accident care s-a soldat cu moartea a 157 de oameni. 

În același context, președintele PE a cerut comunității internaționale să ajute la încheierea crizei 

umanitare din Venezuela. 

De asemenea, președintele Tajani a reiterat faptul că Parlamentul European condamnă anexarea 

Crimeei de către Federația Rusă, în urmă cu 5 ani, susținând pe deplin independența Ucrainei. 

Combaterea criminalității: un schimb mai rapid, la nivelul UE, a cazierului judiciar al 

cetățenilor din afara UE 

În data de 12 martie a.c., deputații europeni au adoptat un set de documente cu privire la 

schimbul de informații referitor la resortisanții țărilor terțe și la Sistemul european de informații cu 

privire la cazierele judiciare5 (ECRIS), precum și la un sistem centralizat de identificare al statelor 

membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale persoanelor 

apatride (sistemul ECRIS-TCN). 

ECRIS-TCN va include date privind persoanele cu dublă cetățenie (care au cetățenia unei țări 

terțe și a unei țări din UE) pentru a se asigura că acestea nu pot să ascundă condamnările prin faptul 

că au două pașapoarte. Negociatorii PE și ai Consiliului au convenit că Europol, Eurojust și viitorul 

                                                           
5 În 2012, ECRIS a fost înființată pentru a face schimb de informații privind condamnările penale în UE. Cu toate acestea, utilizarea 

sistemului actual de verificare a cazierului judiciar al unui cetățean din afara UE este ineficient. Potrivit Comisiei Europene, în anul 2014, 

autoritățile naționale au utilizat mai puțin de 5% din informațiile disponibile despre cazierul judiciar al altor țări în cazurile de condamnare a 

resortisanților țărilor terțe. 

SESIUNE PLENARĂ 

Comemorarea victimelor terorismului 
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oficiu al Procurorului general european vor avea 

acces la ECRIS și la sistemul național al țărilor 

terțe, pe lângă judecătorii și procurorii din 

statele membre. 

Raportorul Daniel Dalton (ECR, Regatul 

Unit) a declarat: „(…) Conform regulilor de până 

acum era foarte dificil să demaști condamnările 

cetățenilor din afara UE. Modificările adoptate6 

de Parlamentul European vor oferi cetățenilor 

noștri o mai mare siguranță.” 

Noile norme au fost convenite de către 

negociatori în luna decembrie 2018, adoptate de 

plenul PE, dar necesită și aprobarea oficială a 

Consiliului. 

 

Noi norme UE împotriva comerțului neloial 

Deputații europeni au adoptat, în data 

de 12 martie a.c., noi norme UE pentru 

protejarea fermierilor împotriva practicilor 

comerciale neloiale7. Lista neagră a practicilor 

neloiale cuprinde plățile întârziate pentru 

produsele livrate, anulări anterioare 

unilaterale sau modificări retroactive ale 

comenzilor, refuzul cumpărătorului de a 

                                                           
6 Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 12 martie 2019 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și 

a Consiliului de modificare a Deciziei-cadru 2009/315/JAI a Consiliului în ceea ce privește schimbul de informații privind resortisanții țărilor 

terțe și în ceea ce privește Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) și de înlocuire a Deciziei 2009/316/JAI a 

Consiliului -  COM(2016)7 - 2016/0002(COD) - fișă de procedură, și Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 12 martie 2019 

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui sistem centralizat de identificare a 

statelor membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale persoanelor apatride (TCN), destinat să completeze 

și să sprijine sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (sistemul ECRIS-TCN), și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 

1077/2011 - COM(2017)344 - 2017/0144(COD) - fișă de procedură 
7 Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 12 martie 2019 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și 

a Consiliului privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente -  COM(2018)173 –

2018/82(COD) – fișă de procedură  

semna un contract scris cu un furnizor și 

utilizarea necorespunzătoare a informațiilor 

confidențiale.  

De asemenea, represaliile împotriva 

furnizorilor (de exemplu delistarea produselor 

sau întârzierea plăților, pentru a-i pedepsi 

pentru depunerea plângerilor) vor fi scoase în 

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/35135/DANIEL_DALTON/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/35135/DANIEL_DALTON/home
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0018_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0148+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52016PC0007
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0002(COD)&l=en
Rezoluția%20legislativă%20a%20Parlamentului%20European%20din%2012%20martie%202019%20referitoare%20la%20propunerea%20de%20regulament%20al%20Parlamentului%20European%20și%20al%20Consiliului%20de%20instituire%20a%20unui%20sistem%20centralizat%20de%20identificare%20a%20statelor%20membre%20care%20dețin%20informații%20privind%20co
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52017PC0344
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0144(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0152+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52018PC0173
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52018PC0173
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0082(COD)&l=en
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afara legii. Cumpărătorilor nu li se va mai 

permite să solicite plăți din partea furnizorilor 

pentru deteriorarea sau pierderea produselor, 

cu excepția cazului în care acestea au fost din 

neglijența curierilor. Totodată, alte practici, 

precum returnarea către un furnizor a unor 

produse nevândute fără a le plăti, obligarea 

furnizorilor de a plăti pentru publicitatea 

produselor, taxarea furnizorilor pentru 

stocarea sau listarea produselor sau 

impunerea unor costuri de reducere asupra 

furnizorului vor fi scoase în afara legii, cu 

excepția cazului în care se preconizează un 

acord de furnizare. 

Furnizorii de alimente vor putea să 

depună plângeri acolo unde se află, chiar dacă 

au avut loc tranzacții neloiale în altă parte a 

UE. Autoritățile naționale de aplicare a legii 

vor efectua investigații și vor găsi soluții.  

 Noile norme vor proteja furnizorii 

mici și mijlocii, cu o cifră de afaceri anuală sub 

350 milioane euro. Acești furnizori vor fi 

împărțiți în 5 subcategorii (cu cifra de afaceri 

mai mică de 2 milioane euro, 10 milioane 

euro, 50 milioane euro, 150 milioane euro și 

350 milioane euro), cea mai mare protecție 

fiind oferită celor cu cifra de afacere mai mică. 

„(…) David l-a învins în sfârșit pe Goliat. 

Corectitudinea, privind alimentația sănătoasă 

și drepturile sociale au dominat, în cele din 

urmă, practicile comerciale neloiale din cadrul 

marilor lanțuri de aprovizionare cu alimente. 

Pentru prima dată în istoria UE, fermierii, 

producătorii de alimente și consumatorii nu 

vor mai fi agresați de lanțurile comerciale de 

alimente. (…) Acesta este un mare succes 

pentru toți europenii. Aceasta este UE pe care 

o susținem: o UE care intervine în viața de zi 

cu zi a oamenilor prin eradicarea inegalităților 

și luptă pentru sănătate, mediu și 

corectitudinea față de cetățeni”– a declarat 

raportorul Paolo De Castro (S&D, IT). 

Directiva care reglementează aceste 

raporturi trebuie să fie aprobată de către 

Consiliu înainte de intrarea sa în vigoare. 

Statele UE vor avea la dispoziție 24 de luni 

pentru a o introduce în legislația națională. 

Noile reguli ar trebui aplicate la 30 de luni de 

la intrarea în vigoare a directivei.  

 

 

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96891/PAOLO_DE+CASTRO/home
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Noi norme pentru organizarea unei inițiative europene a cetățenilor8 

Deputații europeni au completat, în data de 12 martie 

a.c., normele care vizează inițiativa europeană a  cetățenilor 

(IEC)9 (pentru a crește șansele ca cererile să fie depuse cu 

succes). Mecanismul actualizat10 intenționează să permită, cât 

mai multor cetățeni, să lanseze și să sprijine noile inițiative și 

să consolideze democrația participativă.  

În același timp, deputații europeni solicită statelor 

membre să aibă în vedere reducerea vârstei minime de 

participare la semnarea unei inițiative la 16 ani. Înregistrarea 

parțială va deveni posibilă, atât timp cât partea relevantă a 

inițiativei nu se află, în mod vădit, în afara domeniului de 

competență al Comisiei Europene.  

O dată cu înregistrarea cu succes a unei IEC, Parlamentul 

European va putea derula o audiere publică cu participarea celor care va organiza inițiativa. Comisia 

Europeană va trebui să prezinte concluziile sale și orice acțiune pe care intenționează să o adopte în 

termen de 6 luni, explicând, în mod clar și detaliat, raționamentul său. 

În acest sens, se vor crea noi instrumente on-line, ușor de utilizat și pentru persoanele cu 

handicap, precum și o platformă de management, un registru și pagini web de informare, alături de 

punctele de informare și asistență din fiecare stat membru. Acestea vor facilita: 

▪ înființarea și gestionarea unei inițiative - organizatorii vor primi o evaluare a probabilității 

de aprobare a înregistrării de către Comisia Europeană; 

▪ colectarea de semnături printr-un serviciu gratuit, on-line, în oricare dintre limbile oficiale 

ale UE, cu organizatori capabili să aleagă data de începere a campaniei; 

                                                           
8 http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/basic-facts 
9 IEC au fost introdusă prin Tratatul de la Lisabona și a început în aprilie 2012. O IEC înregistrată formal permite la 1 milion de cetățeni 

din cel puțin un sfert din statele membre ale UE să îndemne Comisia Europeană să acționeze în domenii în care are competența de a face acest 

lucru, în conformitate cu valorile europene. Din 2012, aproximativ 9 milioane de europeni, din toate cele 28 de state membre, au participat la 

4 inițiative, care au fost înregistrate cu succes până în prezent, Comisia Europeană angajându-se să urmărească acțiunile asupra a trei dintre 

acestea, inclusiv cea privind încetarea schimbării orei sezoniere (ora de vară). 
10 2017/2024(INL) - Revizuirea Regulamentului (UE) nr. 211/2011 privind inițiativa cetățenilor – fișă de procedură - COM(2010)119 - 

2010/0074(COD) - Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind inițiativa cetățenilor  

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/basic-facts
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2011:065:FULL&from=EN
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2017/2024(INL)
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0119:FIN:RO:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0119:FIN:RO:PDF
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▪ declararea sprijinului pentru cetățenii UE care vor putea să se înscrie, indiferent de locul în 

care trăiesc sau de cetățenia pe care o au, furnizând informații personale minime în conformitate cu 

normele UE privind confidențialitatea datelor personale; 

▪ actualizarea informațiilor privind inițiativele, statutul acestora și răspunsurile oferite de 

instituțiile UE; 

▪ schimbul de opinii și de bune practici printr-un forum on-line pentru cetățeni, grupuri de 

organizatori, organizații ale societății civile și experți externi cu experiență în domeniul IEC;  

▪ responsabilizarea organizatorilor care vor fi obligați să publice informații detaliate privind 

finanțarea lor, dacă vor primi contribuții care depășesc 500 euro de la un singur sponsor. 

Noile instrumente vor fi puse în aplicare până la începutul anului 2020, iar organizatorii vor putea 

să utilizeze platforme sigure pentru părți terțe până la sfârșitul anului 2022. 

O dată aprobate de Consiliu se vor pune în aplicare de la 1 ianuarie 2020. 

Deputații europeni doresc oprirea amenințărilor on-line care atentează la siguranța 

națională 

Peste 80% dintre europeni sunt conectați la internet și numărul acestora crește în continuare. 

Crește, însă, și numărul atacurilor cibernetice.  

În această situație parlamentarii adoptă schema de certificate europene de securitate cibernetică 

pentru produse, procese și servicii, exprimându-și temerile asupra prezentei chineze în domeniul IT 

din UE. În data de 12 martie a.c. au adoptat, atât o rezoluție legislativă11, cât și poziția PE privind 

adoptarea Regulamentului PE și al Consiliului privind ENISA (Agenția europeană pentru securitate 

cibernetică) și certificarea securității cibernetice pentru tehnologia informației și comunicațiilor și de 

abrogare a Regulamentului privind certificarea de securitate cibernetică pentru tehnologia informației 

și comunicațiilor („Legea privind securitatea cibernetică”). Documentul înființează prima schemă de 

certificate la nivel european menită să ofere asigurări că produsele, procesele și serviciile vândute în 

                                                           
11 Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 12 martie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European 

și al Consiliului privind ENISA, „Agenția UE pentru securitate cibernetică”, de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 526/2013 și privind certificarea 

de securitate cibernetică pentru tehnologia informației și comunicațiilor („Legea privind securitatea cibernetică”) - COM(2017)477 –

2017/0225(COD)  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0151+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
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UE îndeplinesc standardele de securitate cibernetică. „Legea 

securității cibernetice” a obținut deja acordul informal al 

statelor membre, fapt care subliniază importanța certificării 

infrastructurii strategice, ce include rețele energetice, apă, 

furnizare de energie și sisteme bancare, alături de produse, 

procese și servicii. Până în anul 2023, Comisia Europeană va 

evalua posibilitatea ca oricare dintre schemele voluntare 

nou-înființate să devină obligatorii. 

De asemenea, Parlamentul European a adoptat deja o 

rezoluție12 care îndeamnă la luarea unei poziții la nivel 

european asupra potențialelor amenințări de securitate 

legate de prezența tehnologică crescută a Chinei în UE, 

exprimându-și îngrijorarea față de  echipamentele 5G care 

ar putea avea încorporate opțiuni care ar permite 

fabricanților chinezi și autorităților chineze accesul, neautorizat, la date cu caracter personal și la 

telecomunicații din interiorul UE. Deputații europeni nu sunt mulțumiți de faptul că vânzătorii de 

echipamente din state terțe pot prezenta un risc de securitate pentru UE, din cauza legilor din țările 

lor de origine care obligă toate companiile, chiar și din străinătate, să coopereze cu statul, bazându-

se pe o definiție foarte vagă a securității naționale. În mod special, legile chineze de securitate 

națională au declanșat reacții în diferite țări, de la evaluări de securitate până la restricții totale. 

În acest sens, Parlamentul cere Comisiei Europene și statelor membre să ofere îndrumări cu 

privire la modul de abordare a amenințărilor cibernetice și vulnerabilităților atunci când achiziționează 

echipamente 5G (de exemplu prin diversificarea comercianților de echipamente, introducerea 

proceselor de achiziție în mai multe etape și crearea unei strategii pentru reducerea dependenței 

europene de tehnologie cibernetică străină). Astfel, Comisia Europeană mandatează ENISA să lucreze 

la o schemă  de certificate care să ofere asigurări că introducerea 5G în UE îndeplinește cele mai înalte 

standarde de securitate.  

Raportorul Angelika Niebler (PPE, DE) a precizat că: „(…) Acest succes important va oferi 

posibilitatea UE de a ține pasul cu riscurile de securitate în era digitală pentru anii ce vor urma. Acest 

                                                           
12 Rezoluția Parlamentului European din 12 martie 2019 referitoare la amenințările la adresa securității în legătură cu prezența 

tehnologică în creștere a Chinei în UE și posibilele acțiuni la nivelul UE de reducere a acestora (2019/2575(RSP) 

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/4289/ANGELIKA_NIEBLER/home
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0156+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
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cadru legislativ este o piatră de temelie pentru ca Europa să devină un actor global în securitatea 

cibernetică. Consumatorii și industria trebuie să se poată baza pe soluțiile IT”. 

Consiliu trebuie să aprobe formal regulamentul privind ENISA dezbătut și aprobat de Parlamentul 

European, care va intra în vigoare la 20 de zile după publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.  

 

Rusia mai poate fi un „partener strategic”? 

În data de 12 martie a.c., parlamentarii 

europeni au adoptat o rezoluție13 privind 

situația relațiilor politice dintre UE și Rusia, în 

sensul în care UE trebuie să rămână deschisă 

impunerii de sancțiuni suplimentare Rusiei în 

cazul în care aceasta continuă să încalce 

dreptul internațional.  

Începând cu anul 2015 între cele două 

părți au apărut noi tensiuni, printre care se 

numără intervențiile Rusiei în Siria, 

imixtiunea în Libia și Republica Centrafricană, 

dar și acțiuni agresive continue în Ucraina. De 

asemenea, Rusia a oferit sprijin partidelor 

anti-UE și mișcărilor de extremă dreaptă și a 

intervenit în procesele electorale. 

Rezoluția recomandă revizuirea 

actualului Acord de parteneriat și cooperare 

de către UE și limitarea cooperării cu Rusia în 

domenii de interes comun. Provocările 

globale, precum schimbările climatice, 

                                                           
13 Rezoluția Parlamentului European din 12 martie 2019 referitoare la situația relațiilor politice dintre UE și Rusia -  2018/2158(INI)  
14 East StratCom Task Force – o echipă de comunicare și analiză a tendințelor pe care le urmează propaganda rusă, cu precădere în 

rândul statelor UE din Europa de Est. East StratCom Task Force realizează săptămânal, începând din ianuarie 2016, o retrospectivă a celor mai 

răspândite materiale promovate de canalele media pro-ruse. Există și o variantă în limba rusă a site-ului, care promovează, în general, 

informații oficiale despre acțiunile și politicile Uniunii Europene. 

securitatea energetică, digitalizarea, 

inteligența artificială și lupta împotriva 

terorismului, solicită o implicare selectivă.  

Relațiile apropiate vor fi posibile numai 

dacă Rusia implementează integral acordurile 

de la Minsk privind sfârșitul războiului din 

Ucraina de Est și respectă dreptul 

internațional.  

Deputații europeni au condamnat și 

campaniile de dezinformare și atacurile 

cibernetice ale Rusiei, în scopul creșterii 

tensiunilor cu UE și statele membre, și și-au 

exprimat îngrijorarea față de faptul că 

răspunsul UE la adresa propagandei și 

dezinformării este insuficient, arătând că 

acesta ar trebui întărit, mai ales înaintea 

alegerilor europene din mai 2019. În acest 

scop, finanțarea și resursele umane alocate 

Grupului operativ East Stratcom14 trebuie 

mărite semnificativ.  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0157+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
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Parlamentul denunță în rezoluție violarea 

spațiului aerian și a apelor teritoriale ale statelor 

membre, în special în regiunea baltică. Această 

încălcare a regulilor internaționale este o potențială 

amenințare deopotrivă la adresa vecinilor Rusiei din 

Marea Neagră, Marea Baltică și din regiunile 

mediteraneene. 

În ceea ce privește proiectul Nord Stream 215, 

deputații europeni și-au manifestat temerea că 

proiectul poate amplifica dependența UE de resursele 

de gaze naturale rusești și poate amenința piața 

internă europeană.  

Raportorul Sandra Kalniete (PPE, Letonia) a declarat că: „(…) Timpul limbajului frumos și 

diplomatic a trecut. Există foarte puține șanse de cooperare atâta timp cât Rusia continuă să ocupe 

părți ale Ucrainei și să atace alte state europene.”   

 

Dezbaterea privind „Viitorul Europei” 

Dl Peter Pellegrini, prim-ministrul Republicii Slovacia, a fost prezent, în data de 12 martie a.c., 

la cea de-a 18-a dezbatere privind „Viitorul Europei”. Premierul slovac a solicitat o viziune a UE pe 

termen lung în care cetățenii să poată avea încredere, și consideră că pentru a duce UE mai departe, 

izolaționismul, protecționismul și naționalismul nu sunt soluția. Domnia-sa știe că UE nu mai poate fi 

prinsă în statu quo16, dar este nevoie de o dezbatere la nivelul întregii Uniuni despre strategia și 

aspirațiile sale pentru perioada mijlocului acestui secol. Unită, prosperă și sigură, relevantă la nivel 

global, onestă față de cetățenii săi și care se îngrijește de viitorul lor - aceasta este viziunea dlui 

Pellegrini asupra unei Uniuni atractive în care cetățenii săi au încredere și sprijin.  

                                                           
15 Nord Stream este o conductă de gaze naturale din Rusia către Germania, care leagă portul rusesc Vyborg de portul german 

Greifswald, pe o distanță de 1.200 de kilometri, pe sub Marea Baltică. Conducta a intrat în funcțiune în anul 2011 și are o capacitate anuală de 

27,5 miliarde metri cubi, iar a doua conductă, paralelă cu prima, va permite dublarea cantităților transportate, la 55 miliarde metri cubi. 

Proiectul este gestionat de societatea Nord Stream înregistrată în Elveția și deținută în proporție de 51% de Gazprom. Mai dețin participații 

companiile germane Wintershall Holdings și E.ON Ruhrgas (câte 20%) și societatea olandeză Gasunie (9%). Mai multe țări, printre care Estonia, 

Polonia, Suedia și Finlanda sunt ostile proiectului, considerând că acesta prezintă riscuri de mediu. Nord Stream 2 este o nouă conductă de 

gaze de export care trece din Rusia în Europa traversând Marea Baltică. 
16 Termenul statu quo (în latină status-quo) face referire la o stare care a existat înainte și se menține și în prezent. 
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„(…) Răspunsul nostru nu trebuie 

să fie fragmentarea în state naționale 

mici, cu resurse limitate, ci o unitate 

mai puternică a UE, ca putere globală. 

(…) Pentru aceasta, avem nevoie de o 

cale comună bazată pe unitatea 

valorilor, dar și pe diversitatea 

culturilor naționale, regionale și 

locale.” 

Dl Pellegrini a felicitat cooperarea 

politică regională, cum ar fi cea a 

Grupului de la Vișegrad, și a numit-o 

„esența succesului UE".  

„(…) Cele mai mari provocări cu care se confruntă UE în prezent sunt schimbările climatice, un 

nou val al revoluției tehnologice, diferențe sociale în creștere și disparități socio-economice regionale, 

dar și creșterea aspirațiilor rusești și chineze, care necesită un răspuns puternic și unit al UE".  

De asemenea,  Dl Pellegrini a anunțat că sprijină ideea unui salariu minim european și înființarea 

unei autorități europene a muncii, pe care Slovacia ar dori să o găzduiască. El a susținut că politica de 

coeziune „ajută regiunile bogate și sărace să se convertească" și a insistat că UE ar trebui să-și 

stabilească mai întâi obiectivele de politică și abia apoi să discute despre viitorul buget pe termen lung 

al UE. O dată cu apropierea alegerilor din Parlamentul European „trebuie să mobilizăm toate forțele 

noastre” și „să luptăm împotriva știrilor false, a amenințărilor hibride și a propagandei cibernetice”. 

„(…) Faceți-i pe oameni să simtă urgența. Faceți-i să înțeleagă că alegerile contează” - a concluzionat 

prim-ministrul slovac.  

După prezentarea premierului Slovaciei, dl Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene, 

a mulțumit guvernului slovac pentru sprijinirea Pilonului european al drepturilor sociale și a reiterat 

declarația dlui Pellegrini despre cooperare, confirmând că Europa trebuie să respire cu ambii plămâni: 

„cel din vest și cel din est”. 

Lucrările și-au urmat cursul printr-o dezbatere cu deputații europeni pe următoarele teme: 

libertatea presei, corupția, valorile UE și relațiile cu Rusia.  

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-the-future-of-europe-opening-statement-by-peter-pellegrini-slovak-prime-minister-_I168850-V_rv


23 

 

Libertatea presei este unul dintre pilonii fundamentali ai democrației și atunci când jurnalistul 

este ucis are un efect negativ asupra tuturor democrațiilor, a fost de părere dl Esteban Gonzáles Pons 

(ESP, ES), adăugând că, în afară de demisia lui Robert Fico, nu s-au făcut prea multe în Slovacia.  

De ani de zile au existat preocupări legate de influența și corupția mafiei în Slovacia. Ján Kuciak 

a încercat să facă lumină și pentru asta a fost ucis, a menționat dl Josef Weidenholzer (S&D, AT). El a 

salutat progresele semnificative făcute în investigarea crimelor, dar a adăugat că au rămas îndoieli cu 

privire asupra libertății presei și a sistemului judiciar.  

Dacă Slovacia dorește să fie un partener de încredere, trebuie să fie consecventă, a fost părerea 

dna Jana Žitňanská (ECR, SK). Ea a criticat o parte a coaliției guvernamentale pentru subminarea 

aliaților strategici ai țării și pentru faptul că  flirtează iresponsabil cu Rusia, lucru care contravine 

intereselor slovace și ale UE, și a denunțat tacticile înfricoșătoare în politică. Deputatul european a 

insistat să prezinte o viziune pozitivă asupra unei societăți echitabile, corecte, sigure și bine gestionate. 

La rândul său, dna Sophie in 't Veld (ALDE, NL) a felicitat angajamentul puternic al cetățenilor 

din Slovacia și discursul dlui Pellegrini, esențial pentru viitorul UE, considerând că alegerile prim-

ministrului vor influența cu adevărat viitorul Slovaciei și a întregii Uniuni. Ea a recomandat dlui 

Pellegrini să renunțe la dl Fico și l-a întrebat dacă dorește să se alăture celor care distrug UE, sau 

dorește să rămână în istorie ca un om de stat care a făcut din țara sa un model.  

Dna Ska Keller (Greens/EFA, DE) a insistat asupra faptului că unele încercări ale statelor membre, 

de a reveni la statul de drept, trebuie abordate la nivelul UE, prin înființarea unei comisii independente 

de experți, care să cunoască și să respecte situația din toate statele membre și care să aibă  puterea 

de a impune sancțiuni. Ea a afirmat că sprijină continuarea finanțării pentru coeziune, dar a spus că 

atribuirea banilor ar trebui mutată din mâinile guvernelor naționale către Comisia Europeană.  

Dna Kateřina Konečná (GUE/NGL, CZ) a salutat hotărârea dlui Pellegrini de a corecta imaginea 

pe care o are Grupul Visegrad în UE. De asemenea, a felicitat guvernul slovac pentru unele politici 

sociale adoptate și a spus că Slovacia se confruntă cu o situație delicată după uciderea jurnalistului 

Ján Kuciak și a logodnicei sale, Martina Kušnírová, situație pe care trebuie să o gestioneze într-o 

manieră demnă. 

Dl Rolandas Paksas (EFDD, LT) a criticat Uniunea de astăzi, care este foarte diferită de viziunea 

părinților săi fondatori. „(…) Brexit este ultimul avertisment” - a menționat dl Paksas. De asemenea, 

el a criticat globalizarea și multiculturalismul. 

 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-the-future-of-europe-with-peter-pellegrini-slovak-prime-minister-first-round-of-political-group-speakers_I168852_01-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-the-future-of-europe-with-peter-pellegrini-slovak-prime-minister-first-round-of-political-group-speakers_I168852_01-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-the-future-of-europe-with-peter-pellegrini-slovak-prime-minister-first-round-of-political-group-speakers_I168852_02-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-the-future-of-europe-with-peter-pellegrini-slovak-prime-minister-first-round-of-political-group-speakers_I168852_03-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-the-future-of-europe-with-peter-pellegrini-slovak-prime-minister-first-round-of-political-group-speakers_I168852_04-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-the-future-of-europe-with-peter-pellegrini-slovak-prime-minister-first-round-of-political-group-speakers_I168852_05-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-the-future-of-europe-with-peter-pellegrini-slovak-prime-minister-first-round-of-political-group-speakers_I168852_06-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-the-future-of-europe-with-peter-pellegrini-slovak-prime-minister-first-round-of-political-group-speakers_I168852_07-V_rv
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Parlamentul European dorește să suspende negocierile de aderare cu Turcia  

Parlamentul European își exprimă profunda îngrijorare cu privire la situația măsurilor 

caracteristice statului de drept în Turcia (în ceea ce privește respectarea drepturilor omului, a libertății 

presei și a luptei împotriva corupției, precum și a sistemului său prezidențial atotputernic).  

Într-o rezoluție17 adoptată, în data de 13 martie a.c., după dezbaterile din 12 martie a.c., 

deputații europeni salută decizia Turciei de anul trecut de a ridica „starea de urgență” introdusă după 

încercarea de lovitură de stat eșuată din 2016. Cu toate acestea, ei regretă faptul că multe dintre 

atribuțiile acordate președintelui și executivului, în urma încercării de lovitură de stat. De asemenea, 

deputații europeni își exprimă profunda îngrijorare cu privire la diminuarea spațiului pentru exprimarea 

societății civile, deoarece un număr mare de activiști, jurnaliști și apărători ai drepturilor omului sunt 

în prezent în arestați și se află în închisoare. Drept urmare, Parlamentul European recomandă 

suspendarea formală a negocierilor actuale de aderare cu Turcia la UE. 

În ciuda acestei situații grave, deputații 

europeni își exprimă, totuși, dorința de a se 

afla lângă cetățenii turci și de a deschide un 

dialog politic și democratic. Ei consideră că 

fondurile UE trebuie puse la dispoziție, în 

continuare, dar nu prin intermediul 

guvernului de la Ankara, ci prin societatea 

civilă turcă, fiind necesare apărătorilor  

drepturilor omului, studenților și jurnaliștilor, 

pentru a promova și a proteja valorile și 

principiile democratice.  

Deputații consideră că dialogul poate 

rămâne o opțiune dacă Turcia va fi menținută 

                                                           
17 Rezoluția Parlamentului European din 13 martie 2019 referitoare la Raportul Comisiei pe 2018 privind Turcia  - 2018/2150(INI) 

Turcia a fost candidată la aderarea la UE încă din 1999. 

Negocierile de aderare au început în 2005. Ca economie 

emergentă majoră și membră a NATO și a G20, Turcia 

este un partener-cheie pentru Uniunea Europeană. Este 

recunoscut ca un jucător activ al politicii externe 

regionale, cu o poziție strategică, inclusiv pentru 

securitatea energetică a UE.  

UE este cel mai mare partener comercial al Turciei, în 

timp ce două treimi din investițiile străine directe (ISD) în 

Turcia provin din state membre ale UE. 

Prin urmare, UE este hotărâtă să intensifice, în 

continuare, dialogul politic cu Turcia, în special în ceea ce 

privește chestiunile de politică externă de interes 

reciproc. 

http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/debate-details.html?date=20190312&detailBy=date
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0200+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
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din punct de vedere economic 

ancorată la UE și dacă va fi 

actualizată Uniunea vamală UE-

Turcia, din 1995, pentru a include, 

de exemplu agricultura și achizițiile 

publice, dar numai dacă există 

îmbunătățiri concrete în domeniul 

democrației, al drepturilor omului, 

al libertăților fundamentale și al 

statului de drept. În plus, deputații 

europeni încurajează Turcia să 

îndeplinească toate cele 72 de 

repere pentru liberalizarea vizelor 

cu UE, în beneficiul cetățenilor turci, în special al studenților, al cadrelor universitare, al 

reprezentanților întreprinderilor și al persoanelor care au legături de familie în țările din UE.  

În ceea ce privește războiul din Siria, rezoluția reamintește rolul important al Turciei în răspunsul 

la criza migrației și eforturile guvernului de a acorda refugiaților protecție temporară. În opinia 

Parlamentului, țara și populația acestei țări au oferit adăpost pentru mai mult de 3,5 milioane de 

refugiați sirieni, dar în același timp îi îndeamnă să respecte principiul nereturnării. Statele membre, 

pe de altă parte, trebuie să își păstreze promisiunile privind relocarea pe scară largă.  

Raportorul Kati Piri (S&D, NL) a spus: „(…) Dacă UE își ia propriile valori în mod serios, nu este 

posibilă nici o altă concluzie decât suspendarea formală a discuțiilor privind integrarea Turciei în UE. 

Apelurile noastre repetate de a respecta drepturile fundamentale au căzut pe urechile surzilor din 

Ankara. Pe lângă încălcările grave ale drepturilor omului, dezmembrarea statului de drept și faptul că 

Turcia deține recordul mondial pentru numărul jurnaliștilor aflați în închisoare, constituția recent 

modificată consolidează autoritarismul lui Erdoğan. (…) Îmi dau seama că oprirea discuțiilor de aderare 

nu este un pas care îi va ajuta pe democrații Turciei. Pentru aceasta, liderii UE trebuie să utilizeze 

toate instrumentele posibile pentru a exercita mai multă presiune asupra guvernului turc. Prin urmare, 

PE solicită să fie puse la dispoziție fonduri dedicate pentru sprijinirea societății civile, a jurnaliștilor și 

a apărătorilor drepturilor omului din Turcia. În plus, modernizarea Uniunii vamale trebuie să rămână 

condiționată de îmbunătățiri clare în domeniul drepturilor omului. Și trebuie depuse mai multe eforturi 

în programele de schimb între cetățeni.” 

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/37229/KATI_PIRI/home
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Declarația comună a trio-ului ce asigură președinția rotativă a Consiliului UE privind 

egalitatea de gen 

România, Finlanda și Croația au semnat, la Bruxelles, Declarația Trio comună privind egalitatea 

de șanse între femei și bărbați, care stabilește obiectivele, măsurile și acțiunile comune specifice acestui 

domeniu. 

Egalitatea de gen reprezintă unul dintre principiile fundamentale ale Uniunii Europene și, totodată, 

unul dintre elementele de bază al Pilonului european al drepturilor sociale. 

Documentul propune elaborarea unei Strategii europene pentru egalitatea de șanse și de 

tratament între femei și bărbați post 2019, care să continue Angajamentul Strategic al UE pentru 

Egalitatea de Șanse, cu scopul de a consolida eforturile, atât la nivelul factorilor de decizie, la cel mai 

înalt nivel, cât și la nivelul implementării politicilor publice și a activităților specifice. 

Dl Marius Budăi, ministrul muncii și justiției sociale a susținut că: „(…) Declarația 

reprezintă un angajament pentru susținerea atât a participării femeilor pe piața forței de 

muncă și a antreprenorialului feminin, cât și pentru susținerea femeilor în situații 

vulnerabile, fiind necesar a fi inclusă în implementarea politicilor pe termen lung, inclusiv 

în Strategia Europa 2020, mai ales în ceea ce privește creșterea ocupării și reducerea 

sărăciei.” 

Eurogrupul s-a reunit mai întâi în formatul obișnuit, în care au discutat despre reformele 

înregistrate în Grecia și au dezbătut subiecte care țin de piețele imobiliare. 

Evoluțiile recente din Grecia au fost prezentate de către Comisia Europeană ca urmare a bilanțului 

efectuat de cea de-a doua misiune de supraveghere consolidată în Grecia. În iunie 2018, Comisia a 

propus activarea cadrului de supraveghere consolidată pentru Grecia, care a intrat în vigoare după 

expirarea programului „Mecanismului european de stabilitate”  (MES), în august 2018. Prin urmare, 

Comisia Europeană elaborează rapoarte trimestriale de supraveghere consolidată, care permit atât 

o monitorizare atentă a situației economice, fiscale și financiare, cât și a angajamentelor de politică 

EUROGRUP 

Luni,11 martie 2019,  Bruxelles 

https://www.romania2019.eu/2019/03/15/romania-finlanda-si-croatia-au-semnat-declaratia-trio-comuna-privind-egalitatea-de-gen/
https://www.consilium.europa.eu/media/38382/draft-annotated-eurogroup-agenda-11-march-2019.pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/06/22/eurogroup-statement-on-greece-22-june-2018/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/06/22/eurogroup-statement-on-greece-22-june-2018/
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ulterioare aplicării programului, astfel cum au fost convenite în cadrul reuniunii Eurogrup din iunie 

2018. 

Președintele Eurogrupului, Mário Centeno a declarat că „(…) S-a discutat astăzi 

despre progresele remarcabile înregistrate de Grecia în materie de reforme. În cazul în 

care sunt îndeplinite toate angajamentele, vom avea în vedere, în aprilie, continuarea 

punerii în aplicare a măsurilor convenite de reducere a datoriilor”. 

 

De asemenea, Eurogrupul a discutat despre piețele imobiliare din zona euro pe baza unei note 

tehnice a Comisiei și a unei prezentări susținute de către profesorul Lars E.O. Svensson, profesor de 

economie la Stockholm School of Economics și fost viceguvernator al Băncii Naționale din Suedia. Prin 

urmare, pentru stabilitatea macroeconomică și pentru reziliența economică a uniunii economice și 

monetare (UEM) s-a precizat că evoluția piețelor imobiliare are un rol esențial. 

Totodată, Eurogrupul a dezbătut proiectul de plan bugetar actualizat al Letoniei pentru 2019 și a 

emis o declarație. 

PLAY 

https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/eurogroup/2019/03/11/
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/eurogroup/2019/03/11/
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/eurogroup/2019/03/11/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/03/11/eurogroup-statement-on-the-updated-draft-budgetary-plan-of-latvia-for-2019/
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/eurogroup/2019/03/11/
https://tvnewsroom.consilium.europa.eu/events/20190311-eurogroup-meeting-march-2019/122729-eurogroup-meeting-highlights-20190311
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Reuniunea în configurație deschisă a vizat trăsăturile instrumentului bugetar pentru convergență 

și competitivitate din zona euro. În urma mandatului primit de liderii UE în cadrul Summitului zonei 

euro din 14 decembrie 2018, Eurogrupul a discutat despre aprofundarea uniunii economice și 

monetare. Astfel, miniștrii au avut un schimb de opinii cu statele membre care participă, în mod 

voluntar, la mecanismul european al cursului de schimb MCS II, punând accentul pe aspectele legate 

de cheltuieli.  

Președintele Eurogrupului, Mário Centeno a anunțat că „(…) Există un acord general 

asupra necesității ca acest instrument să sprijine atât reformele structurale, cât și 

investițiile publice. Această necesitate se înscrie în sfera priorităților și provocărilor 

identificate în cadrul Semestrului european”. 

 

 

Condusă de ministrul român al finanţelor, dl Eugen Teodorovici, şedinţa din luna martie a 

Consiliului ECOFIN a dezbătut mai multe propuneri legislative şi aspecte de guvernanţă economică ale 

UE. 

Ca parte a strategiei externe a UE privind impozitarea, Consiliul a revizuit lista jurisdicțiilor 

necooperante18 care contribuie la eforturile de prevenire a evitării obligațiilor fiscale și de promovare a 

bunei guvernanțe fiscale la nivel mondial. În plus față de cele 5 jurisdicții deja consacrate – Samoa 

Americană, Guam, Samoa, Trinidad și Tobago și Insulele Virgine Americane – lista revizuită a UE 

include și următoarele 10 jurisdicții: Aruba, Barbados, Belize, Bermude, Dominica, Fiji, Insulele 

Marshall, Oman, Emiratele Arabe Unite, Vanuatu.  

                                                           
18 Lista UE a jurisdicțiilor necooperante (infografic) se referă la statele care nu au pus în aplicare angajamentele pe care și le-au asumat 

față de UE până la termenul convenit.  

CONSILIUL AFACERI ECONOMICE ȘI MONETARE (ECOFIN) 

Marți, 12 martie 2019, Bruxelles 

https://www.consilium.europa.eu/media/38383/draft-annotated-eurogroup-in-inclusive-format-agenda-11-march-2019.pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/euro-summit/2018/12/14/
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/euro-summit/2018/12/14/
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/emu-deepening/
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/emu-deepening/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al25082
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6776-2019-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6776-2019-INIT/ro/pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6237-2018-REV-4/en/pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/03/12/taxation-council-revises-its-eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/
https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/tax-haven/
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Eugen Teodorovici, ministrul finanțelor din România a anunțat: 

„(…) Astăzi am finalizat prima noastră revizuire cuprinzătoare a 

listei UE a jurisdicțiilor necooperante. De la adoptarea sa, pentru 

prima dată, la sfârșitul anului 2017, lista și-a dovedit utilitatea în 

promovarea, prin cooperare, a agendei UE de îmbunătățire a 

practicilor fiscale mondiale, de combatere a evitării obligațiilor 

fiscale și de îmbunătățire a bunei guvernanțe și a transparenței: 

peste 30 de jurisdicții și-au respectat deja angajamentul de a 

adopta reforme fiscale”. 

De asemenea, Consiliul a discutat despre luarea unor măsuri 

de îmbunătățire a mediului de afaceri pentru produsele accizabile19, 

în special pentru alcool și băuturile alcoolice, prin asigurarea unei 

concurențe loiale și reducerea sarcinilor administrative pentru 

întreprinderi.  

În acest context, au fost dezbătute următoarele propuneri: 

• directiva privind regimul general al accizelor; 

• regulamentul privind cooperarea administrativă în ceea ce privește conținutul registrelor 

electronice; 

• directiva privind armonizarea structurilor accizelor la alcool și băuturi alcoolice. 

Problematicile asupra cărora nu s-a ajuns la un consens, urmează a fi abordate în cadrul reuniunii 

Consiliului ECOFIN din luna mai a.c. 

Totodată, în cadrul reuniunii, miniștrii au luat act de progresele înregistrate în negocierile privind 

impozitarea serviciilor digitale, ca urmare a textului de compromis20 stabilit la Consiliul ECOFIN din 4 

decembrie 2018. Discuția a scos în evidență faptul că, în pofida sprijinului foarte larg din partea statelor 

membre pentru acest text, unele delegații mențin rezerve sau obiecții. În paralel, președinția română 

va desfășura lucrări privind poziția UE în cadrul discuțiilor internaționale referitoare la impozitarea 

economiei digitale, în special, având în vedere raportul OCDE21, care este așteptat până la jumătatea 

anului 2020.  

                                                           
19 Accizele reprezintă taxe indirecte la comercializarea sau utilizarea anumitor produse, cum ar fi alcoolul, tutunul și energia. Veniturile 

din aceste taxe rămân integral în statul în care acestea sunt plătite. Din 1992, țările UE au instituit norme comune pentru a se asigura că 

accizele sunt aplicate în mod identic și pentru aceleași produse în întreaga UE. 
20 Textul de compromis a stabilit un domeniu de aplicare limitat la serviciile digitale de publicitate. 
21 OCDE a publicat un raport intermediar în martie 2018.  

https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/excise-duties_en
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6942-2019-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6942-2019-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6942-2019-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6942-2019-INIT/en/pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/digital-taxation/
https://www.consilium.europa.eu/register/en/content/out?typ=SET&i=ADV&RESULTSET=1&DOC_TITLE=&CONTENTS=&DOC_ID=6873%2F19&DOS_INTERINST=&DOC_SUBJECT=&DOC_SUBTYPE=&DOC_DATE=&document_date_from_date=&document_date_from_date_submit=&document_date_to_date=&docum
http://www.oecd.org/ctp/tax-challenges-arising-from-digitalisation-interim-report-9789264293083-en.htm
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În plus, Consiliul a convenit asupra normelor de punere în aplicare privind regimul TVA-ului pentru 

comerțul electronic adoptate în decembrie 2017. Aceste noi măsuri detaliate vor asigura o tranziție lină 

la noul regim care intră în vigoare în ianuarie 2021. 

În ceea ce privește discuțiile privind amplasarea secretariatului Comitetului pentru investiții al 

InvestEU22 la Comisie sau la Banca Europeană de Investiții, nu s-a ajuns la o concluzie. Președinția 

română a încurajat desfășurarea unui dialog între cele două instituții pentru deblocarea situației, ținând 

cont de faptul că atenția nu ar trebui să se îndrepte asupra amplasării în sine, ci asupra unei structuri 

adecvate care să asigure eficiența, transparența și cele mai bune rezultate. La 20 februarie a.c., 

reprezentanții permanenți au aprobat poziția Consiliului cu privire la propunerea Comisiei privind 

programul InvestEU. Pe această bază, președinția a inițiat negocieri cu Parlamentul European. Un prim 

trilog a avut loc la 4 martie a.c. 

În cadrul reuniunii, Comisia a prezentat o imagine de ansamblu a rapoartelor de țară și bilanțurile 

aprofundate în contextul procedurii privind dezechilibrele macroeconomice, astfel cum au fost publicate 

la 27 februarie a.c. Miniștrii au discutat punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări 

referitoare la investiții. 

Reuniunea informală a Consiliului afaceri generale a fost prezidată de către dl George Ciamba, 

ministrul român delegat pentru afaceri europene, în contextul activităților organizate sub egida 

președinției rotative a Consiliului UE. La eveniment a participat și prim-vicepreședintele Comisiei 

Europene, dl Frans Timmermans.  

Reuniunea de la București a debutat cu o întrevedere între reprezentanții Președinției române a 

Consiliului UE și reprezentanții statelor candidate, în cadrul căreia au fost prezentate  reformele 

parcurse de statele candidate în sprijinul avansării discuțiilor la nivel UE. Ulterior acestor discuții, 

Președinția română va informa Consiliul și Comisia Europeană în perspectiva viitorului „Pachet de 

extindere”, ce urmează să fie publicat de Comisia Europeană la finalul lunii mai a.c.  

                                                           
22 InvestEU este un nou program al UE care reunește cele 14 instrumente financiare existente disponibile în prezent pentru sprijinirea 

investițiilor și crearea de locuri de muncă în UE, în contextul următorului cadru financiar multianual (2021-2027). 

 

REUNIUNEA INFORMALĂ A CONSILIULUI AFACERI GENERALE 

 11-12 martie 2019, Palatul Băncii Naţionale a României, București 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7245-2019-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7245-2019-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6943-2019-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6943-2019-INIT/en/pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/02/21/investeu-council-agrees-its-position-on-an-improved-instrument-to-support-investment-growth-and-jobs-in-the-eu/
https://ec.europa.eu/info/publications/2019-european-semester-country-reports_ro
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Dl George Ciamba,  ministrul delegat pentru afaceri europene a declarat „(…) 

Valoarea coeziunii se reflectă și în ceea ce privește extinderea. Tocmai de aceea, 

pentru Președinția română la Consiliul UE, extinderea UE este o prioritate politică 

fundamentală pentru viitorul Europei unite, care a produs şi continuă să producă 

rezultate istorice în ceea ce privește consolidarea unui spațiu european mai coeziv, 

democratic, stabil şi prosper. Președinția română la Consiliul UE își propune să 

avanseze cu prioritate acest proces şi să lucreze pentru obținerea unor rezultate 

pozitive în acest domeniu până la finalul mandatului său”. 

Cu privire la Cadrul 

Financiar Multianual 2021-

2027, Președinția română a 

Consiliului UE a evidențiat că 

este esențială o reflecție 

aprofundată asupra 

priorităților viitoare ale 

Uniunii, prin asigurarea unei 

coerențe sporite între 

diferitele politici și 

instrumente europene şi a 

modalităților optime de 

reflectare a acestor priorități 

în viitorul buget european. 

Statele membre au salutat 

organizarea unor discuții la 

nivel ministerial asupra aspectelor care vizează asigurarea coerenței politicilor europene și a flexibilității 

prin intermediul noului buget european și și-au exprimat interesul pentru continuarea acestui tip de 

dezbateri și pentru alte aspecte relevante din noul Cadru Financiar Multianual 2021-2027, pentru 

avansarea negocierilor pe acest dosar prioritar la nivel UE.  

Discuțiile au evidențiat că statele membre sprijină un buget flexibil și predictibil care să poată 

combate schimbările climatice, să încurajeze ocuparea forței de muncă, să întărească piața unică, 

politica de coeziune, politica agricolă comună ori să gestioneze eventuale situații de criză. 
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Dl George Ciamba, ministrul delegat pentru afaceri europene a subliniat că 

„(…)bugetul multianual al UE este un instrument- cheie care permite punerea în aplicare 

a priorităților politice ale UE. Unul dintre aspectele pe care le-am analizat astăzi se 

referă la modalitățile în care acest buget poate fi mai bine adaptat și mai flexibil în fața 

noilor provocări. Discuțiile au relevat pe de o parte, importanța prezervării politicilor 

europene care generează creștere, competitivitate și convergență la nivelul Uniunii, iar 

pe de altă parte necesitatea unui buget care să permită un răspuns adecvat și rapid la 

noile provocări cu care se confruntă Uniunea, în plan intern și extern”.  

 Totodată, au fost evidențiate progresele obținute de Președinția română a Consiliului UE, 

respectiv acordurile provizorii convenite cu Parlamentul European asupra unor propuneri sectoriale 

prioritare în ansamblul viitorului buget comunitar. 

În contextul apropiatelor alegeri europene și a setării următorului ciclu instituțional au avut loc 

discuții și cu privire la  viitoarea Agendă strategică a Uniunii Europene.  

Ministrul delegat George Ciamba a arătat că dezbaterile au avut loc la nivel ministerial pentru 

pregătirea Consiliului European din iunie a.c., când urmează să fie adoptat acest document de referință 

pentru orientarea activității Uniunii în următorii cinci ani. 

Statele membre și-au exprimat preferința pentru consolidarea acțiunii în domenii precum piața 

internă, cu accent pe politica industrială și serviciile digitale, consolidarea uniunii economice și 

monetare, migrație, securitate, schimbări climatice, arătând că se impun acțiuni eficiente care să 

conducă la întărirea Uniunii în plan global. 

În acest sens, dl George Ciamba a declarat: „(…) Avem nevoie de o viziune 

comună, incluzivă și orientată spre rezultate care să permită Uniunii să se 

adapteze la un mediu care evoluează rapid. Viitoarea Agendă strategică trebuie 

să fie o reflectare clară a hotărârii UE de a obține rezultate. Avem nevoie de 

soluții care să vină în întâmpinarea preocupărilor cetățenilor și provocărilor 

curente, precum și de o gândire strategică pe termen lung. Domeniile și 

politicile evocate astăzi se subsumează, într-o măsură considerabilă, nevoii de 

întărire a coeziunii la nivel UE, în toate dimensiunile sale.” 
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Prima reuniune a Consiliului pentru 

ocuparea forței de muncă, politică socială, 

sănătate și consumatori,  din acest an, s-a 

desfășurat sub egida Președinției române a 

Consiliului și a fost prezidată de dl Marius-

Constantin Budăi, ministrul muncii și justiției 

sociale din România. 

Dezbaterea a avut un caracter orientativ 

și s-a axat pe tematica Semestrului european 

2019, fiind avută în vedere o notă a 

Președinției intitulată „Pilonul european al 

drepturilor sociale”, o inițiativă pentru 

îmbunătățirea funcționării pieței forței de 

muncă și a sistemelor de protecție socială în 

întreaga UE”. Scopul dezbaterii a fost de a 

identifica modalități noi de promovare a unor 

relații de muncă fiabile și flexibile. Miniștrii au 

fost invitați să se pronunțe, pe de o parte, cu 

privire la acțiunile care ar putea fi întreprinse 

în contextul pilonului european al drepturilor 

sociale, pentru a corela mai bine politicile de 

protecție socială cu politicile de ocupare a 

forței de muncă iar, pe de altă parte, cu privire  

la instrumentele necesare la nivel european, 

pentru consolidarea inițiativelor locale și 

naționale de creare a locurilor de muncă de 

calitate, care conduc spre o creștere favorabilă 

incluziuni. De asemenea, participanții au 

susținut un schimb de puncte de vedere cu 

privire la reformele necesare pentru 

combaterea eficientă a șomajului, în temeiul 

experienței dobândite în cadrul ciclurilor 

anterioare ale Semestrului european. 

La finalul dezbaterilor s-a ajuns la un 

consens cu privire la sprijinirea punerii în 

aplicare a principiilor stabilite în pilonul 

european al drepturilor sociale, prin alocarea 

resurselor adecvate pentru sporirea 

oportunitățile de ocupare a forței de muncă. 

Totodată, s-a convenit că se impune creșterea 

investițiilor și îmbunătățirea competențelor 

lucrătorilor pentru realizarea unui mediu 

favorabil creșterii. De asemenea, miniștrii au 

evidențiat necesitatea de a acorda o atenție 

deosebită grupurilor de persoane vulnerabile 

de pe piața forței de muncă, precum tinerii, 

șomerii de lungă durată, persoanele cu 

dizabilități, persoanele în vârstă sau cele care 

provin din familii de migranți. 

Consiliul a adoptat Raportul comun 

privind ocuparea forței de muncă pentru 2019 

(JER), care va fi prezentat Consiliului 

European din 21-22 martie a.c., în 

conformitate cu art.148 alin. (1) din TFUE, 

pentru a analiza situația ocupării forței de 

muncă și a adopta concluzii.  

REUNIUNEA CONSILIULUI OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ,  

POLITICĂ SOCIALĂ, SĂNĂTATE ȘI CONSUMATORI (EPSCO) 

Vineri, 15 martie 2019, Bruxelles 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6623-2019-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6623-2019-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6167-2019-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6167-2019-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6167-2019-INIT/ro/pdf
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Consiliul prezintă, anual, evoluțiile 

reformelor din statele membre în domeniul 

social și al ocupării forței de muncă, care se 

concentrează atât pe stimularea cererii de 

forță de muncă, îmbunătățirea ofertei de forță 

de muncă și a accesului la locuri de muncă, cât 

și pe aptitudini și competențe și promovarea 

unui dialog social eficient care să asigure și să 

favorizeze egalitatea de șanse și incluziunea 

socială. În acest raport este monitorizată. de 

asemenea, Raportul comun privind ocuparea 

forței de muncă monitorizează, performanța 

statelor membre în ceea ce privește tabloul de 

bord social care însoţeşte Pilonul european al 

drepturilor sociale. 

Miniștrii au adoptat concluzii privind 

analiza anuală a creșterii (AAC) pentru 2019 

„Pentru o Europă mai puternică, în fața 

incertitudinii globale” care vor fi discutate în 

cadrul reuniunii Consiliului European din 21-

22 martie a.c. Scopul AAC este de a consolida 

convergența economică și socială pe baza 

celor trei priorități ale politicii economice: 

relansarea investițiilor, continuarea 

reformelor structurale și asigurarea unor 

finanțe publice responsabile.  

În contextul unei creșteri economice 

susținute, dar mai puțin dinamice în Europa, 

AAC 2019 stabilește priorități pentru a orienta 

planurile naționale de reformă și eforturile la 

nivelul UE:  

• investiții de înaltă calitate în 

educație, formare, competențe și 

infrastructură;  

• reforme care să sporească 

productivitatea, incluziunea și calitate 

instituțională;  

• asigurarea stabilității 

macroeconomice și a finanțelor publice. 

În acest context, dl Marius-Constantin 

Budăi, ministrul muncii și justiției sociale a 

declarat „(…) Suntem cu toții încurajați de 

îmbunătățirea situației sociale în Europa. 

Constatăm că în UE, rata de ocupare a forței 

de muncă a crescut la un nivel record, similar 

nivelurilor înregistrate înainte de criză. Însă, 

nu trebuie să considerăm că este suficient. 

Sunt necesare și mai multe eforturi pentru a 

face față unor provocări majore, precum 

disparitățile semnificative dintre statele 

membre și rata ridicată a șomajului în rândul 

tinerilor în anumite domenii.” 

Totodată, Consiliul a convenit asupra 

poziției sale cu privire la Propunerea de 

regulament privind Fondul european de 

ajustare la globalizare (FEG), care va sprijini 

statele membre în cazul unor evenimente 

majore de restructurare, neprevăzute, 

cauzate de provocările globalizării - 

schimbările de pe piața forței de muncă (în 

structura comerțului mondial), litigiile 

comerciale, crizele financiare, economice sau 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6635-2019-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9701-2018-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9701-2018-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9701-2018-INIT/ro/pdf
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tranziția către o economie cu emisii scăzute de 

dioxid de carbon -.  

În cadrul acestor dezbateri, dl Marius-

Constantin Budăi, ministrul muncii și justiției 

sociale din România a declarat „(…) Fondul 

european de ajustare la globalizare s-a 

dovedit a fi un instrument important care îi 

permite Uniunii să sprijine statele membre 

care se confruntă cu situații neprevăzute pe 

piața forței de muncă. Dorim ca fondul să 

ofere, în continuare, finanțare pentru 

îmbunătățirea competențelor și a capacității 

de inserție profesională a lucrătorilor din 

întreaga UE care și-au pierdut locul de 

muncă.” 

Printre elementele noi ale propunerii se 

numără următoarele:  

• un prag mai scăzut, de 250 de 

lucrători disponibilizați, pentru ca un caz să fie 

eligibil;  

• extinderea domeniului de aplicare, 

în vederea includerii unor motive suplimentare 

de restructurare recunoscute ca fiind eligibile 

pentru finanțare;  

• alinierea ratei de cofinanțare la cea 

mai ridicată rată de cofinanțare a FSE+ pentru 

un anumit stat membru, fără a reprezenta însă 

mai puțin de 60 %. 

Miniștrii au desfășurat o dezbatere în 

timpul prânzului pe baza unei note de 

orientare din partea președinției, cu tema 

„Dezvoltarea competențelor adulților – o 

prioritate în contextul schimbărilor 

socioeconomice din UE”. În acest context, 

miniștrii au fost invitați să se pronunțe, pe de 

o parte, cu privire la domeniile în care 

cooperarea europeană este necesară pentru a 

stimula învățarea în rândul adulților, în scopul 

satisfacerii nevoilor piețelor muncii, pentru a 

identifica modalitățile prin care sistemele 

naționale de finanțare pot fi dezvoltate pentru 

a sprijini nevoile masive de perfecționare și de 

recalificare în rândul populației adulte iar, pe 

de altă parte, identificarea partenerilor-cheie 

pentru promovarea acestor eforturi. 

De asemenea, Consiliul a desfășurat o 

dezbatere de orientare privind Dimensiunea 

socială a Europei post-2020, pe baza unui 

document al președinției. Discuțiile s-au 

concentrat pe identificarea principalelor 

aspecte care ar trebui să definească viitoarea 

dimensiune socială precum și a domeniilor de 

acțiune prioritare pentru UE și statele membre 

pentru a menține și a îmbunătăți modelul 

social european post-2020. 

 

 

 

 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9701-2018-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6761-2019-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6761-2019-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6622-2019-INIT/ro/pdf
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În contextul exercitării Președinției române a Consiliului UE, 

Ministerul afacerilor externe în parteneriat cu Departamentul 

pentru Situații de Urgență/MAI au organizat Conferința 

internațională cu tema „Consolidarea Rezilienței la Dezastrele 

Naturale.”  

Evenimentul a fost dedicat unuia dintre subiectele de maximă 

actualitate de pe agenda internațională – influențele negative ale 

schimbărilor climatice asupra dezvoltării durabile și impactul 

nefavorabil al acestor schimbări din perspectiva securității. Conferința a prilejuit un schimb de idei 

aprofundat în perspectiva organizării Summit-ului ONU pentru clima în septembrie 2019 la New York. 

Subliniind importanța crescândă la nivel global a conceptului de reziliență la dezastre naturale, 

șeful diplomației române a punctat, în alocuțiunea sa, că schimbările climatice contribuie la 

multiplicarea amenințărilor la adresa păcii și securității. Totodată, a reliefat importanța dezvoltării unor 

modele de cooperare și parteneriate între state, precum și a schimbului de experiență  pentru o 

gestionare cât mai eficientă a acestor provocări globale. 

 Astfel a declarat: „(…) astăzi, schimbările climatice se dovedesc a fi reale 

mai mult ca niciodată şi arată că ţine de interesul nostru naţional şi de siguranţa 

naţională să luptăm contra lor, fie că vorbim de uragane, secete, inundaţii, 

incendii de pădure, creşterea nivelului mării sau evenimente extreme.”   

Ministrul român de externe a evidențiat că toate statele lumii sunt expuse riscurilor climatice, 

indiferent de poziția geografică și că este nevoie atât de solidaritate și responsabilitate în identificarea 

soluțiilor, cât și de o platformă multilaterală care să faciliteze cooperarea și dialogul. De asemenea, pe 

durata Conferinței, precum și în cadrul discuțiilor bilaterale care au avut loc cu acest prilej, ministrul 

Teodor Meleșcanu a arătat ca România își menține intenția de a candida pentru un loc de membru 

nepermanent in Consiliul de Securitate al ONU, pentru perioada 2020-2021.  

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ „CONSOLIDAREA  

REZILIENȚEI LA DEZASTRELE NATURALE” 

  Marți, 12 martie 2019, București 



38 

 

 

 

În contextul exercitării Președinției 

române a Consiliului UE, Ministerul agriculturii 

și dezvoltării rurale a organizat conferința 

referitoare la viitorul fermelor familiale în 

perspectiva lansării „Deceniului ONU privind 

fermele familiale (2019-2028)”. 

Manifestarea a reunit personalități, 

ambasadori din statele membre ale UE, 

ambasadori din țările din zona Balcanilor de 

Vest și din Vecinătatea Estică, experți din cadrul 

Comisiei Europene, de la Secretariatul General 

al Consiliului Uniunii Europene și din partea 

Organizației pentru alimentație și agricultură a 

Națiunilor Unite (FAO) precum și profesori universitari și reprezentanți ai fermelor familiale. 

Obiectivul acestei întâlniri a fost facilitarea schimbului de experiențe și bune practici, cu privire la 

provocările cu care se confruntă fermele familiale din Europa. 

În deschiderea discursului său, ministrul Petre Daea a afirmat: „(...) 

Salutăm inițiativa FAO privind Deceniul Fermelor de Familie, care își propune 

să ofere sprijin tehnic guvernelor privind susținerea și schimbul de bune 

practici, menținerea agriculturii familiale ca prioritate pe agenda 

internațională”. 

Totodată, ministrul a declarat că fermierii dețin cunoștințele necesare pentru a transforma 

sistemele alimentare astfel încât să poată produce hrana necesară tuturor, menținând, în același timp, 

biodiversitatea și durabilitatea mediului. Petre Daea a subliniat, de asemenea, faptul că fermierii au 

CONFERINȚA PRIVIND VIITORUL FERMELOR DE FAMILIE 

  Marți, 12 martie 2019, București 
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nevoie de acces la știință, tehnologie, inovare pentru ca antreprenoriatul lor să devină de succes și să 

asigure trecerea de la agricultura de subzistență la producția sustenabilă și la valorificarea acesteia pe 

piață. În continuare, ministrul Daea a reamintit că „ fermele de familie sunt cele care pot păstra cel 

mai bine tradiția zonelor rurale și pot promova produsele locale”. Datele ONU arată că fermele de 

familie însumează peste 500 milioane de ferme la nivel mondial. În sectorul pescăresc, 90% din 140 

de milioane de persoane, implicate la nivel mondial, sunt pescari la scară mică care oferă peste 60% 

din pește destinat consumului uman direct. 

Reprezentanții FAO au condus prima discuție în cadrul conferinței, analizând rolul fermelor de 

familie în dezvoltarea durabilă. Sesiunea a abordat contribuția micilor fermieri în realizarea Agendei 

2030 pentru dezvoltare durabilă și a obiectivelor de dezvoltare durabilă și a explicat situația generală 

a fermelor de familie din Europa și Asia Centrală. Sprijinul acordat micilor fermieri și fermelor familiale 

este una dintre cele patru priorități regionale ale FAO din Europa și Asia Centrală, prin care aceasta 

urmărește să îmbunătățească producția agricolă durabilă, mijloacele de subzistență din mediul rural, 

reducând, în același timp, sărăcia rurală. 

Concluzia care s-a desprins, în urma dezbaterilor, a fost aceea că fermele familiale rămân cel mai 

bun mijloc pentru asigurarea viabilității producției alimentare, a gestiunii durabile a resurselor naturale 

și a biodiversității și conservării unei vieți rurale autentice, în contextul unui sector agricol mondial care 

trebuie să asigure hrană de calitate unei populații în creștere. 

 

 

 

 

 

 

 

uniune a  
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Acordul provizoriu cu privire la programul LIFE pentru mediu și politici climatice 

Parlamentul European și Președinția română a Consiliul UE au ajuns la 

un acord provizoriu cu privire la programul LIFE pentru mediu și politici 

climatice, ca parte a noului buget pe termen lung 2021-2027. 

Finanțarea se va concentra pe protejarea mediului și pe atenuarea 

schimbărilor climatice, sprijinind tranziția către o energie curată prin 

creșterea eficienței energetice și sporirea cotei deținute de energia din surse 

regenerabile în mixul energetic. Finanțarea reprezintă unul dintre 

instrumentele care îi vor permite UE să își îndeplinească obiectivele 

asumate în materie de climă și să încerce să devină neutră din punctul de 

vedere al impactului asupra climei până în 2050. 

Acordul provizoriu este, în prezent, supus aprobării oficiale a Parlamentului European și a 

Consiliului.  

 

Uniunea piețelor de capital 

În data de 14 martie a.c., Președinția română a Consiliului UE și Parlamentul European au ajuns 

la un acord provizoriu privind modul în care casele de compensare23 din UE și cele din țările terțe ar 

trebui să fie supravegheate în viitor, ținând seama, în special, de efectele Brexitului asupra sistemului 

financiar european. Noile norme vor fi puse în aplicare printr-o revizuire a Regulamentului privind 

                                                           
23 Casa de compensare este o entitate responsabilă de calcularea poziţiilor nete ale intermediarilor, ale unei posibile contrapărţi centrale 

şi/sau ale unui posibil agent de decontare. Casele de compensare sau contrapărțile centrale (CPC) facilitează schimbul de plăți, tranzacțiile cu 

titluri de valoare și tranzacțiile cu instrumente financiare derivate prin centralizarea și standardizarea tuturor etapelor premergătoare plății. De 

asemenea, acestea preiau riscul de contraparte intervenind între vânzător și cumpărător și oferind astfel garanții că tranzacția poate fi încheiată. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6543_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6543_ro.htm
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infrastructura pieței europene (EMIR) și print-o revizuire a statutului Sistemului european al băncilor 

centrale și al Băncii Centrale Europene.  

Dl Eugen Teodorovici, ministrul finanțelor din România a declarat: „(…) 

Casele de compensare sunt o verigă indispensabilă în lanțul financiar. Acordul de 

astăzi este esențial pentru obținerea securității juridice cu privire la normele care 

se vor aplica în viitor, în special în ceea ce privește modul în care întreprinderile 

cu sediul în afara UE vor fi în măsură să funcționeze pe piața unică.” 

 

Protecția avertizorilor de integritate europeană   

Protecția denunțătorilor este fragmentată și inegală, și este  agreată în doar 10 state membre din 

UE (Franța, Ungaria, Irlanda, Italia, Lituania, Malta, Țările de Jos, Slovacia, Suedia și Regatul Unit), 

dar se dorește asigurarea unei protecții juridice cuprinzătoare. În celelalte state membre, protecția 

denunțătorilor este făcută doar parțial sau se aplică numai anumitor sectoare sau unor categorii de 

angajați. 

Un studiu realizat în anul 2017, la cerința Comisiei Europene, estima pierderea unor potențiale 

beneficii din cauza lipsei de protecție împotriva denunțătorilor (de exemplu, numai în domeniul 

achizițiilor publice - între 5,8 și 9,6 miliarde euro în fiecare an pentru UE în ansamblul său). 

În acest context, în data de 11 martie a.c., negociatorii PE și ai Consiliului au ajuns la un acord 

provizoriu cu privire la noile norme care vor garanta un nivel ridicat de protecție a avertizorilor de 

integritate, care denunță încălcări ale legislației UE (denunțătorilor)24, într-o gamă largă de domenii, 

inclusiv frauda fiscală, spălarea banilor, achizițiile publice, siguranța produselor și a transporturilor, 

protecția mediului, sănătatea publică, protecția consumatorilor, protecția datelor, securitatea nucleară, 

impozitarea întreprinderilor. Statele membre sunt libere să extindă aplicarea acestor norme și la alte 

domenii, iar Comisia Europeană  le încurajează să instituie, pe baza acelorași principii, cadre 

cuprinzătoare pentru protecția avertizorilor de integritate (denunțători). Pentru a se asigura că aceștia 

rămân în siguranță și că informațiile dezvăluite rămân confidențiale, noile norme le permit să furnizeze 

informații cu privire la încălcări, utilizând canale de raportare interne și externe. În funcție de 

                                                           
24 COM(2018)218 - 2018/0106(COD) - Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția persoanelor 

care raportează încălcări ale dreptului Uniunii – fișă de procedură  

 

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/03/13/capital-markets-union-presidency-and-parliament-reach-provisional-deal-on-clearing-house-rules/
https://libraryeuroparl.files.wordpress.com/2017/10/eprs-aag-608774-protection-whistle-blowers-eu-level-final.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/placeholder_11.pdf
http://ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20180218.do
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0106(COD)&l=en
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circumstanțele cazului, denunțătorii vor alege dacă vor raporta mai întâi la nivel intern - persoanei 

juridice în cauză, sau direct - autorităților naționale competente, precum și instituțiilor, organismelor, 

birourilor și agențiilor relevante ale UE. 

În cazurile în care nu a fost luată nici o măsură corespunzătoare, ca răspuns la raportul inițial al 

denunțătorului, sau dacă aceștia consideră că există un pericol iminent pentru interesul public sau un 

risc de represalii, persoana care a făcut declarația va fi, în continuare, protejată dacă va decide să facă 

informațiile publice.  

Textul convenit interzice, în mod explicit, represaliile și introduce măsuri de protecție pentru un 

denunțător care este suspendat, retrogradat, intimidat sau căruia i s-au administrat alte forme de 

represalii. De asemenea, acele persoane care îi asistă pe denunțători cum ar fi colegii, rudele și 

jurnaliștii de investigație, vor fi protejați.  

În propunerea de directivă se recomandă statelor membre să furnizeze informații complete și 

independente privind canalele de raportare și procedurile alternative, sfaturi gratuite, precum și 

asistență juridică, financiară și psihologică pentru toți cei implicați.  

Raportorul Virginie Roziere (S&D, FR) a precizat că: „(…) Acest text a fost 

una dintre prioritățile mele în calitate de deputat european și mă bucur că am 

reușit. A trebuit să luptăm pentru a obține un text final care să răspundă 

așteptărilor: denunțătorii trebuie să fie protejați, în timp ce aleg cele mai bune 

mijloace pentru a fi audiați și pentru a apăra interesele cetățenilor.” 

Acordul provizoriu va trebui să fie confirmat de reprezentanții COREPER și ai Comisiei pentru 

afaceri juridice (JURI) înainte de a fi supus votului din plenul PE și al Consiliul. Directiva va intra în 

vigoare la 20 de zile de la publicarea sa în Jurnalul Oficial al UE. 

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/103845/VIRGINIE_ROZIERE/home
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14-15 martie 2019, București 

Reuniunea la nivel înalt cu tema: „(Re)Construirea Europei” a fost organizată de CoR şi preşedinţia 

română a Consiliului UE, respectiv cu ministerul dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi 

ministerul afacerilor externe din România şi a găzduit peste 500 de lideri naţionali, locali şi regionali. 

Au participat dl Karl-Heinz Lambertz, președintele Comitetului European al Regiunilor, dl Luca Jahier, 

președintele Comitetului Economic și Social European, dl Michel Barnier, negociatorul-șef al UE pentru 

Brexit, dl Klaus Werner 

Iohannis, președintele 

României şi dna Viorica 

Dăncilă, prim-ministrul 

României. S-a dezbătut viitorul 

Europei şi rolul regiunilor şi 

oraşelor în contextul unei 

Uniuni Europene reînnoite, 

care poate fi realizat prin 

consolidarea democrației, 

apropierea de cetățeni și 

solidaritate. 

Programul summitului a cuprins, printre altele, dezbateri tematice privind coeziunea socială și 

teritorială pentru viitorul durabil, subsidiaritatea activă, consolidarea democrației europene etc. 

Dl Michel Barnier, negociatorul-șef al UE pentru Brexit, a prezentat impactul acestuia asupra 

regiunilor și orașelor UE şi modul în care UE îi va sprijini pe cei mai expuşi cetățeni. În cadrul dezbaterii 

au fost prezentate 2 studii, respectiv studiul care prezintă în detaliu consecințele Brexitului asupra 

comerțului și a economiei în regiunile și orașele UE27 (2018) și un studiu elaborat de Universitatea 

Birmingham, care arată că „Brexit-ul în absența unui acord” va cauza prejudicii considerabile 

economiilor locale, atât în UE, cât și în Regatul Unit. 

SUMMIT-UL EUROPEAN AL REGIUNILOR ŞI ORAŞELOR 

https://cor.europa.eu/ro/summit2019/Pages/homepage.aspx
https://cor.europa.eu/Documents/Migrated/news/Final-Report-on-the-UK-withdrawal.pdf
https://theconversation.com/what-brexit-means-for-future-of-the-common-travel-area-between-ireland-and-the-uk-112312
https://www.youtube.com/watch?v=KWFyUkKtlsI&list=PLhUJ26iqpEfbCfHPJ1Wt4lkVntInY1vAA
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Negociatorul-șef al UE a îndemnat regiunile și orașele din UE să își intensifice pregătirile pentru 

orice rezultat al discuțiilor privind retragerea Regatului Unit.  

Totodată, în cadrul reuniunii, liderii locali şi regionali au subliniat că UE trebuie să îşi intensifice 

eforturile pentru a menţine încălzirea globală mult sub 2°C şi să realizeze până în anul 2050 o Europă 

neutră din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon. Aceștia şi-au exprimat sprijinul faţă de 

mişcarea „Tineretul pentru climă”, prin intermediul căreia sute de mii de tineri din întreaga lume au 

solicitat măsuri urgente de soluționare a încălzirii globale. 

În plus, ținându-se seama de faptul că oraşele şi regiunile sunt responsabile pentru implementarea 

a 2/3 din legislaţia europeană, CoR a anunțat că va înfiinţa Rețeaua de centre regionale pentru 

revizuirea punerii în aplicare a politicii UE (#RegHub), care va contribui la monitorizarea, evaluarea și 

îmbunătățirea legislației UE. Evenimentul a marcat lansarea oficială a inițiativei, cu cele 20 de regiuni 

participante în etapa pilot, din perioada 2019-2020. 

În deschiderea reuniunii, dna Viorica Dăncilă, prim-ministrul României, a declarat: „(…) Avem 

nevoie de o Europă mai integrată, coezivă, construită pe obiective și direcții de acțiune consensuale, 

cu respectarea valorilor și principilor fundamentale europene și evitarea fragmentărilor. Avem nevoie 

de o Europă ale cărei regiuni și orașe sunt puternice. Aceasta presupune, în primul rând, o legătură 

mai strânsă între autorități și cetățeni, iar definirea proiectelor să fie făcută pornind de la așteptările 

acestora.(…)”  

Concluziile summitului au fost adoptate prin Declaraţia cu titlul „Construirea UE de la temelie, 

împreună cu regiunile și orașele”, care definește poziția regiunilor și orașelor. Dl președinte K. Iohannis 

a fost rugat să prezinte această declarație la Summit-ul informal al șefilor de stat și de guvern din 

statele membre UE de la Sibiu din luna mai 2019. 

Dl Karl-Heinz Lambertz, președintele CoR, a declarat: „(…) Uniunea Europeană are nevoie de 

orașele și regiunile sale în aceeași măsură în care orașele și regiunile au nevoie de Uniunea Europeană. 

(…) Toate nivelurile de guvernare trebuie să lucreze la asumarea responsabilității pentru Europa pentru 

ca UE să devină mai vizibilă, mai eficientă, mai democratică și mai aproape de cetățeni, astfel încât să 

nu lase pe nimeni în urmă. Având în vedere valorile fundamentale ale UE în materie de coeziune, 

unitate și solidaritate, avem nevoie de un nou contract care să abiliteze cel mai sigur nivel de guvernare 

- cei un milion de lideri de la nivel local și regional - să fie cei care schimbă „jocul” în UE. Acest lucru 

presupune, de asemenea, dotarea acestora cu mijloace financiare adecvate și o importanță mai mare 

în cadrul procesului de luare a deciziilor la nivelul UE.” 

http://globalclimatestrikeforfutur.wesign.it/en
https://cor.europa.eu/ro/engage/Pages/network-regional-hubs-implementation-assessment.aspx
https://www.romania2019.eu/2019/03/14/discursul-prim-ministrului-romaniei-la-sesiunea-de-deschidere-a-celui-de-al-viii-lea-summit-al-regiunilor-si-oraselor/
https://cor.europa.eu/en/summit2019/Documents/Declaration/NEW_Bucharest_Declaration_template_EN.pdf?utm_source=ShortURL&utm_medium=Other&utm_campaign=bucarest_declaration_en
https://cor.europa.eu/en/summit2019/Documents/Declaration/NEW_Bucharest_Declaration_template_EN.pdf?utm_source=ShortURL&utm_medium=Other&utm_campaign=bucarest_declaration_en
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Săptămâna trecută a fost împărțită în două, din punctul de vedere al desfășurărilor politice legate 

de poziția Camerei Comunelor față de acordul prezentat de premierul britanic.  

În prima parte a săptămânii reprezentanții celor două părți au convenit asupra unui instrument 

comun, care ar furniza clarificări și garanții juridice cu privire la natura soluției convenite de „backstop”.  

Situația a fost sintetizată de  președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, cu ocazia 

conferinței de presă comune susținută împreună cu Theresa May: „(…) prim-ministrul și cu mine am 

convenit asupra unui instrument comun obligatoriu din punct de vedere juridic privind Acordul de 

retragere. Acest instrument furnizează clarificări semnificative și garanții juridice cu privire la natura 

backstop-ului (…) completează Acordul de retragere fără a-l redeschide. (…) Tocmai am informat 

președintele Consiliului European în această seară și i-am cerut să recomande Consiliului European să 

aprobe acest instrument comun - sub rezerva unui vot pozitiv în Camera Comunelor privind Acordul 

de retragere. Uniunea Europeană este gata și procesul nostru de ratificare este în curs de desfășurare. 

Nu mă îndoiesc că acesta poate fi încheiat la timp”. 

BREXIT 

EVENIMENTE RECENTE 

În pofida clarificărilor cu privire la mecanismul de “backstop”, Camera 

Comunelor a dat din nou vot negativ Acordului de retragere. Ieșirea Regatului 

Unit din Uniunea Europeană ar putea fi amânată. 

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-19-1635_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-19-1635_en.htm
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Declarația negociatorului șef al Uniuniunii Europene, Michel Barnier, în sesiunea plenară a 

Parlamentului European din  13 martie 2019, a reiterat, în linii mari, declarația președintelui Comisiei 

Europene: „(…)Dacă Marea Britanie dorește să părăsească Uniunea Europeană să o facă în mod 

ordonat, atunci tratatul pe care l-am negociat cu guvernul Theresei May în ultimul an și jumătate 

rămâne singurul tratat disponibil.(...) Discuția finală între Uniunea Europeană și guvernul britanic a 

avut scopul de a da noi clarificări și asigurări cu privire la caracterul temporar al soluției de backstop.ș 

(…)Preocuparea noastră permanentă(...)ste aceea de a păstra în toate scenariile pacea și stabilitatea 

pe insula Irlandei, de a respecta în integralitate Acordul din Vinerea Mare/Belfast și de a menține 

integritatea pieței noastre unice, adică de a menține calitatea și siguranța, în special a produselor 

alimentare, la care consumatorii noștri au dreptul, de a păstra bugetele naționale și bugetul european 

(…) și de a păstra siguranța afacerilor noastre, pentru care respectarea normelor și a standardelor 

privind produsele importate este foarte importantă… De ce să fie extinse negocierile? Negocierile pe 

baza art. 50 au încetat. Avem Tratatul. Este aici”.  

Pe de altă parte, președintele Consiliului, Donald Tusk, a declarat că „În timpul discuțiilor 

dinaintea  EUCO, voi apela la UE-27 pentru a fi deschise unei prelungiri de durată,  dacă Regatul Unit 

consideră că este necesar pentru a-și regândi strategia Brexit și a realiza un consens”. 

La 13 martie, Camera Comunelor a votat pentru prelungirea perioadei de aplicare a articolului 

50. Termenul se va putea prelungi până la 30 iunie 2019 dacă Acordul de retragere va fi 

aprobat până la data de 20 martie 2019. Dacă Acordul nu va fi aprobat, durata prelungirii 

va depinde de scopul acesteia. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-1673_en.htm
https://twitter.com/eucopresident/status/1106115929539334144
https://www.parliament.uk/business/news/2019/march/house-of-commons-to-vote-on-article-50-extension/
https://www.parliament.uk/business/news/2019/march/house-of-commons-to-vote-on-article-50-extension/
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