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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0263 

Test de proporționalitate înainte de adoptarea unei noi reglementări 

referitoare la profesii ***I 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 14 iunie 2018 referitoare la 

propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind efectuarea 

unui test de proporționalitate înainte de adoptarea unor noi reglementări referitoare la 

profesii (COM(2016)0822 – C8-0012/2017 – 2016/0404(COD)) 

 

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 

(COM(2016)0822), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 46, articolul 53 alineatul (1) și 

articolul 62 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora 

propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0012/2017), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, 

– având în vedere avizele motivate prezentate de către Bundestagul german, Bundesratul 

german, Adunarea Națională a Franței, Senatul Franței și Consiliul Federal al Austriei 

în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și 

proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul 

subsidiarității, 

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 31 mai 20171, 

– având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul 

articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul 

reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 20 aprilie 2018, de a aproba 

poziția Parlamentului, în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene, 

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură, 

                                                 
1  JO C 288, 31.8.2017, p. 43. 
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– având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și 

avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0395/2017), 

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare; 

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în 

mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea; 

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 

parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 
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P8_TC1-COD(2016)0404 

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 14 iunie 2018 în vederea 

adoptării Directivei (UE) 2018/... a Parlamentului European și a Consiliului privind 

efectuarea unui test de proporționalitate înainte de adoptarea unor noi reglementări 

referitoare la profesii 

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 46, 

articolul 53 alineatul (1) și articolul 62, 

având în vedere propunerea Comisiei Europene, 

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale, 

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European2,  

după consultarea Comitetului Regiunilor,  

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară3, 

                                                 
2 JO C 288, 31.8.2017, p. 43. 
3  Poziția Parlamentului European din 14 iunie 2018. 
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întrucât: 

(1) Libertatea de alegere a ocupației reprezintă un drept fundamental. Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene (denumită în continuare „Carta”) garantează 

libertatea de alegere a ocupației, precum și libertatea de a desfășura o activitate 

comercială. Libera circulație a lucrătorilor, libertatea de stabilire și libertatea de a 

presta servicii sunt principii fundamentale ale pieței interne, înscrise în Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). Prin urmare, normele naționale 

privind accesul la profesiile reglementate nu ar trebui să constituie un obstacol 

nejustificat sau disproporționat în calea exercitării acestor drepturi fundamentale. 

(2) În absența unor dispoziții specifice stabilite în dreptul Uniunii, care să armonizeze 

cerințele privind accesul la o profesie reglementată sau exercitarea acesteia, 

competența  de a decide dacă și în ce mod reglementează o profesie aparține unui 

stat membru, în limitele principiilor nediscriminării și proporționalității. 
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(3) Principiul proporționalității este unul dintre principiile generale ale dreptului 

Uniunii. Din jurisprudență4 rezultă că măsurile naționale susceptibile să îngreuneze 

sau să facă mai puțin atractivă exercitarea libertăților fundamentale garantate de 

TFUE ar trebui să îndeplinească patru condiții, respectiv ar trebui: să se aplice în 

mod nediscriminatoriu; să fie justificate de obiective de interes public; să fie 

adecvate pentru a garanta îndeplinirea obiectivului pe care îl urmăresc; și să nu 

depășească ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului respectiv.  

(4) Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului5 include o obligație 

ca statele membre să evalueze proporționalitatea cerințelor din cadrul sistemului lor 

juridic care restricționează accesul la profesiile reglementate sau exercitarea acestora 

și să comunice rezultatele evaluării respective către Comisie, lansând „procesul de 

evaluare reciprocă”. Acest proces înseamnă că statele membre trebuiau să efectueze 

o examinare a întregii lor legislații referitoare la toate profesiile care au fost 

reglementate pe teritoriul lor.  

                                                 
4 Hotărârea Curții de Justiție din 30 noiembrie 1995,  Gebhard C-55/94, 

ECLI:EU:C:1995:411, punctul 37. 
5 Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 

privind recunoașterea calificărilor profesionale (JO L 255, 30.9.2005, p. 22). 
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(5) În urma procesului de evaluare reciprocă, a fost identificată lipsa clarității în ceea ce 

privește criteriile care trebuie utilizate de statele membre în momentul evaluării 

proporționalității cerințelor care restricționează accesul la profesiile reglementate sau 

exercitarea acestora, precum și un control inegal al unor astfel de cerințe la toate 

nivelurile reglementării. Prin urmare, pentru a se evita fragmentarea pieței interne și 

a se elimina barierele din calea accesului la anumite activități salariate sau 

independente, precum și obstacolele din calea exercitării acestora, ar trebui să existe 

o abordare comună la nivelul Uniunii, care să prevină adoptarea unor măsuri 

disproporționate. 

(6) În comunicarea sa din 28 octombrie 2015, denumită „Ameliorarea pieței unice: mai 

multe oportunități pentru cetățeni și pentru întreprinderi”, Comisia a identificat 

necesitatea adoptării unui cadru de analiză a proporționalității pe care statele 

membre să îl utilizeze atunci când revizuiesc reglementările existente privind 

profesiile sau atunci când propun reglementări noi.  

(7) Prezenta directivă urmărește să stabilească norme pentru ca evaluarea 

proporționalității să fie efectuată de către statele membre înainte de introducerea 

unor noi reglementări profesionale sau de modificarea celor existente, pentru a 

asigura buna funcționare a pieței interne, garantând în același timp transparența 

și un nivel ridicat de protecție a consumatorilor. 
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(8) Activitățile reglementate de prezenta directivă ar trebui să vizeze profesiile 

reglementate care intră în domeniul de aplicare al Directivei 2005/36/CE. Prezenta 

directivă ar trebui să se aplice cerințelor care restricționează accesul la profesiile 

reglementate existente sau la noile profesii pe care statele membre intenționează 

să le reglementeze, precum și celor care restricționează exercitarea acestora. 

Prezenta directivă ar trebui să se aplice în plus față de Directiva 2005/36/CE și fără a 

aduce atingere altor dispoziții prevăzute într-un act separat al Uniunii referitor la 

accesul la o anumită profesie reglementată sau exercitarea acesteia. 

(9) Prezenta directivă nu aduce atingere competenței statelor membre de a defini 

organizarea și conținutul sistemelor lor de educație și de formare profesională, în 

special în ceea ce privește posibilitatea de a delega organizațiilor profesionale 

competența de a organiza sau a superviza educația și formarea profesională. 

Dispozițiile care nu restricționează accesul la profesii reglementate sau 

exercitarea acestora, inclusiv modificările de redactare, adaptările tehnice la 

conținutul cursurilor de formare sau modernizările reglementărilor în materie de 

formare nu ar trebui să intre în domeniul de aplicare al prezentei directive. În 

cazul în care perioada de studii sau de formare profesională constă în activități 

remunerate, ar trebui garantată libertatea de stabilire și libertatea de a presta 

servicii. 
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(10) În cazul în care statele membre transpun cerințe specifice privind reglementarea 

unei anumite profesii, stabilite într-un act separat al Uniunii, care nu lasă la 

alegerea statelor membre modul exact în care urmează a fi transpuse, evaluarea 

proporționalității, astfel cum este prevăzută în dispozițiile specifice din prezenta 

directivă, nu ar trebui să se aplice. 

(11) Statele membre ar trebui să fie în măsură să se bazeze pe un cadru de reglementare 

comun, bazat pe concepte juridice clar definite în ceea ce privește diversele 

modalități de a reglementa o anumită profesie pe teritoriul Uniunii. Există mai multe 

modalități de a reglementa o anumită profesie, de exemplu, rezervând accesul la o 

anumită activitate sau exercitarea acesteia pentru deținătorii unei calificări 

profesionale. De asemenea, statele membre pot reglementa una dintre modalitățile 

de exercitare a unei profesii, stabilind condiții pentru utilizarea titlurilor profesionale 

sau impunând cerințe de calificare numai persoanelor care desfășoară o activitate 

independentă, membrilor salariați ai profesiei, sau managerilor sau 

reprezentanților legali ai întreprinderilor, în special în cazul în care activitatea 

este desfășurată în forma unei societăți profesionale.  

(12) Înainte de a introduce noi dispoziții legislative, de reglementare sau administrative 

care restricționează accesul la profesiile reglementate sau exercitarea acestora, 

sau înainte de a modifica dispozițiile existente, statele membre ar trebui să se 

asigure că aceste dispoziții sunt proporționale. Amploarea evaluării ar trebui să fie 

proporțională cu natura, conținutul și impactul dispozițiilor introduse. 
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(13) Sarcina probei privind caracterul justificat și proporționalitatea revine statelor 

membre. Motivele invocate de un stat membru pentru reglementare ar trebui, așadar, 

să fie însoțite de o analiză a caracterului oportun și a proporționalității măsurii 

adoptate de statul membru în cauză, precum și de probe specifice care să permită 

susținerea argumentării sale. Deși nu are obligația de a prezenta un studiu specific 

sau un tip specific de probe ori materiale care să stabilească proporționalitatea 

unei astfel de măsuri înainte de adoptarea sa, statul membru în cauză ar trebui să 

efectueze o analiză obiectivă, ținând seama de circumstanțele sale naționale 

specifice, care demonstrează că există un risc real de neîndeplinire a unor 

obiective de interes public.  

(14) Statele membre ar trebui să efectueze evaluări ale proporționalității în mod obiectiv 

și independent, inclusiv în cazul în care o profesie este reglementată indirect  prin 

acordarea competenței de a reglementa unei anumite organizații profesionale . 

Respectivele evaluări pot include un aviz din partea unui organism independent, 

inclusiv a organismelor existente care sunt parte a procesului legislativ național, 

împuternicit de statul membru în cauză să emită un astfel de aviz. Acest lucru este 

important în special în cazurile în care evaluarea este efectuată de către autoritățile 

locale, organismele de reglementare sau organizațiile profesionale, a căror apropiere 

de condițiile locale și ale căror cunoștințe de specialitate ar putea, în anumite cazuri, 

să le confere un avantaj pentru identificarea celui mai bun mod de a îndeplini 

obiectivele de interes public, dar ale căror opțiuni de politică ar putea acorda 

beneficii operatorilor stabiliți, în detrimentul actorilor nou-intrați pe piață. 

(15) Este necesar să se monitorizeze proporționalitatea dispozițiilor noi sau modificate 

care restricționează accesul la profesiile reglementate sau exercitarea acestora după 

adoptarea acestora. O revizuire a proporționalității unei măsuri naționale restrictive 

în domeniul profesiilor reglementate ar trebui să se bazeze nu numai pe obiectivul 

respectivei măsuri naționale la momentul adoptării sale, ci și pe efectele sale, 

evaluate după adoptarea acesteia. Evaluarea proporționalității măsurii naționale ar 

trebui să se bazeze pe evoluțiile constatate în domeniul profesiei reglementate după 

adoptarea măsurii. 
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(16) După cum confirmă jurisprudența constantă, este interzisă orice restricționare 

nejustificată rezultată din restrângerea prin dreptul național a libertății de 

stabilire sau a libertății de a presta servicii, inclusiv orice discriminare pe motiv de 

naționalitate sau reședință. 
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(17) În cazul în care accesul la anumite activități salariate sau independente sau 

exercitarea acestora sunt condiționate de respectarea anumitor cerințe referitoare la 

calificări profesionale specifice, stabilite în mod direct sau indirect de către statele 

membre, este necesar să se asigure faptul că aceste cerințe sunt justificate de 

obiective de interes public, cum ar fi cele în sensul TFUE, și anume ordinea publică, 

siguranța publică și sănătatea publică sau de motive imperative de interes public, 

recunoscute ca atare în jurisprudența Curții de Justiție. ▌ Este necesar, de asemenea, 

să se clarifice că, printre motivele imperative de interes public recunoscute de Curtea 

de Justiție se numără: păstrarea echilibrului financiar al sistemului de securitate 

socială, protecția consumatorilor, a beneficiarilor serviciilor, inclusiv prin 

garantarea calității activităților meșteșugărești, și protecția lucrătorilor, protecția 

unei bune administrări a justiției, asigurarea echității tranzacțiilor comerciale, 

combaterea fraudei, prevenirea cazurilor de evaziune fiscală și de evitare a 

obligațiilor fiscale și protecția eficacității supravegherii fiscale, siguranța 

transporturilor, protecția mediului și a mediului urban, sănătatea animalelor, 

proprietatea intelectuală, protejarea și conservarea patrimoniului național istoric și 

artistic, obiectivele de politică socială și obiectivele de politică culturală. Potrivit 

jurisprudenței constante, motivele de ordin pur economic, precum promovarea 

economiei naționale în dezavantajul libertăților fundamentale, precum și motivele 

strict administrative, precum efectuarea controalelor sau colectarea de statistici, nu 

pot constitui motive imperative de interes public. 
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(18) Este de competența statelor membre să stabilească nivelul de protecție pe care 

doresc să îl atribuie obiectivelor de interes public și nivelul adecvat de 

reglementare, în limitele proporționalității. Faptul că un stat membru adoptă 

dispoziții mai puțin stricte decât alt stat membru nu înseamnă că dispozițiile celui 

din urmă sunt disproporționate și, implicit, incompatibile cu legislația Uniunii. 

(19) În privința protecției sănătății publice, în conformitate cu articolul 168 alineatul 

(1) din TFUE, la definirea și aplicarea tuturor politicilor și acțiunilor Uniunii 

trebuie asigurat un nivel ridicat de protecție a sănătății umane. Prezenta directivă 

este în perfectă conformitate cu respectivul obiectiv. 

(20) Pentru ca dispozițiile pe care le introduc și modificările aduse dispozițiilor 

existente să fie proporționale, statele membre ar trebui să aibă în vedere o analiză 

a criteriilor pentru evaluarea proporționalității, precum și a criteriilor adiționale 

relevante pentru profesia reglementată. În cazul în care un stat membru 

intenționează să reglementeze o profesie sau să modifice normele existente, ar trebui 

să se țină seama de natura riscurilor legate de obiectivele de interes public urmărite, 

în special de riscurile pentru destinatarii serviciilor, inclusiv pentru consumatori, 

profesioniști și părți terțe. În plus, ar trebui amintit că, în domeniul serviciilor 

profesionale, există, de obicei, o asimetrie a informațiilor între consumatori și 

profesioniști, având în vedere faptul că profesioniștii demonstrează un nivel ridicat 

de competențe tehnice pe care consumatorii ar putea să nu le aibă▌. 
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(21) Cerințele legate de calificările profesionale ar trebui să fie considerate ca fiind 

necesare doar atunci când măsurile existente, cum ar fi legislația privind 

siguranța produselor sau privind protecția consumatorilor, nu pot fi considerate 

ca fiind adecvate sau cu adevărat eficiente pentru a atinge scopul urmărit. 

(22) Pentru a îndeplini cerința proporționalității, o măsură ar trebui să fie adecvată  a 

garanta îndeplinirea obiectivului urmărit. O măsură ar trebui să fie considerată 

adecvată  a garanta îndeplinirea obiectivului urmărit numai dacă reflectă cu 

adevărat o preocupare pentru atingerea obiectivului respectiv într-un mod coerent 

și sistematic, de exemplu atunci când riscurile similare legate de anumite activități 

sunt abordate în mod comparabil și atunci când orice excepții de la restricțiile în 

cauză sunt aplicate în conformitate cu obiectivul declarat. În plus, măsura 

națională ar trebui să contribuie efectiv la realizarea obiectivului urmărit; prin 

urmare, în cazul în care aceasta nu are niciun efect asupra justificării invocate, 

aceasta nu ar trebui să fie considerată adecvată. 
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(23) Impactul global al măsurii asupra liberei circulații a persoanelor și a serviciilor în 

cadrul Uniunii, asupra alegerilor consumatorilor și asupra calității serviciilor 

prestate ar trebui să fie luat în considerare în mod corespunzător de către statele 

membre. Astfel, statele membre ar trebui să stabilească, în special, dacă gradul de 

restricționare  a accesului la profesiile reglementate sau a exercitării acestora este 

proporțional cu importanța obiectivelor urmărite și cu beneficiile preconizate. 

(24) Statele membre ar trebui să efectueze o comparație între măsura națională în 

cauză și modalități alternative, mai puțin restrictive care ar avea ca rezultat 

atingerea aceluiași obiectiv, dar ar impune mai puține restricții. În cazul în care 

măsurile sunt justificate doar de protecția consumatorilor și în cazul în care 

riscurile identificate sunt limitate la relația dintre profesionist și consumator, fără 

a afecta astfel în mod negativ terții, statele membre ar trebui să evalueze dacă 

obiectivul lor ar putea fi atins prin mijloace care sunt mai puțin restrictive decât 

rezervarea activităților pentru profesioniști. De exemplu, în cazurile în care 

consumatorii au posibilitatea de a alege sau nu serviciile unor experți calificați, 

mijloacele folosite ar trebui să fie mai puțin restrictive, cum ar fi protecția titlului 

profesional sau înscrierea într-un registru profesional. Reglementarea prin 

intermediul activităților rezervate și al titlurilor profesionale protejate ar trebui să 

fie luată în considerare în cazurile în care măsurile vizează prevenirea unui risc 

de afectare gravă a obiectivelor de interes public, cum ar fi sănătatea publică. 
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(25) Atunci când este relevant din perspectiva naturii și conținutului măsurii analizate, 

statele membre ar trebui să ia în considerare următoarele elemente: legătura 

dintre sfera de cuprindere a activităților profesionale pe care le implică o profesie 

și calificarea profesională necesară; complexitatea sarcinilor, în special în ceea ce 

privește nivelul, natura și durata formării sau experienței cerute; existența unor 

căi diferite pentru a obține calificarea profesională; dacă activitățile rezervate 

anumitor profesioniști pot fi partajate cu alți profesioniști; și gradul de autonomie 

în exercitarea unei profesii reglementate, în special în cazul în care activitățile 

referitoare la o profesie reglementată se desfășoară sub controlul și 

responsabilitatea unui profesionist calificat corespunzător. 

(26) Prezenta directivă ține seama de progresul științific și tehnologic și contribuie la 

funcționarea corespunzătoare a pieței interne, inclusiv în mediul digital. Având în 

vedere rapiditatea schimbărilor tehnologice și a evoluțiilor științifice, actualizarea 

cerințelor de acces poate avea o importanță deosebită pentru o serie de profesii 

oferite prin mijloace electronice, în special pentru serviciile profesionale. În cazul 

în care un stat membru reglementează o profesie, ar trebui să se țină seama de 

faptul că evoluțiile științifice și tehnologice ar putea reduce sau crește asimetria 

dintre profesioniști și consumatori la nivelul informațiilor. În cazul în care 

evoluțiile științifice și tehnologice prezintă un risc ridicat pentru obiectivele de 

interes public, este de datoria statelor membre să încurajeze profesioniștii, dacă 

este cazul, să țină pasul cu evoluțiile respective. 
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(27) Statele membre ar trebui ar să efectueze o evaluare completă a împrejurărilor în care 

este adoptată și pusă în aplicare măsura ▌și să analizeze în special efectul 

▌dispozițiilor noi sau modificate atunci când sunt combinate cu alte cerințe care 

restricționează accesul la profesie sau exercitarea acesteia. Accesul la anumite 

activități și exercitarea acestora pot fi condiționate de respectarea unei serii de 

cerințe, cum ar fi regulile referitoare la organizarea profesiei, apartenența obligatorie 

la o organizație profesională sau la un organism profesional, etica profesională, 

supravegherea și răspunderea. Prin urmare, atunci când evaluează efectul 

dispozițiilor noi sau modificate, statele membre ar trebui să ia în considerare 

cerințele existente, inclusiv dezvoltarea profesională continuă, apartenența 

obligatorie la o anumită organizație profesională sau la un anumit organism, 

regimurile de înregistrare sau de autorizare, restricțiile cantitative, cerințele specifice 

privind forma juridică și deținerea de capital, restricțiile teritoriale și restricțiile 

privind activitățile multidisciplinare, normele referitoare la incompatibilitate, 

cerințele privind asigurarea, ▌ cerințele privind cunoștințele lingvistice în măsura în 

care sunt necesare pentru a exercita profesia în cauză, cerințele referitoare la 

tarifele minime și/sau maxime și cerințele privind publicitatea. 
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(28) În vederea realizării obiectivelor de interes public, ar putea fi oportună 

introducerea unor cerințe suplimentare. Simplul fapt că efectele individuale sau 

combinate ale acestora ar trebui să fie evaluate nu înseamnă că aceste cerințe 

sunt disproporționate la prima vedere. De exemplu, obligația de a se supune unor 

cerințe de dezvoltare profesională continuă ar putea fi adecvată pentru a se 

asigura că specialiștii sunt la curent cu evoluțiile din domeniile lor de activitate, 

însă cu condiția să nu fie stabilite condiții discriminatorii și disproporționate, în 

detrimentul operatorilor nou intrați pe piață. De asemenea, apartenența 

obligatorie la o organizație profesională sau la un organism profesional poate fi 

considerată adecvată în cazul în care organizațiile sau organismele profesionale 

respective sunt însărcinate de stat să protejeze obiectivele de interes public 

relevante, de exemplu să supravegheze exercitarea legitimă a profesiei sau să 

organizeze și să monitorizeze formarea profesională continuă. În cazul în care 

independența unei profesii nu poate fi garantată în mod corespunzător prin alte 

mijloace, statele membre ar putea lua în considerare aplicarea unor măsuri de 

protecție, cum ar fi limitarea participațiilor deținute de persoane din afara 

profesiei sau impunerea condiției ca majoritatea drepturilor de vot să fie deținute 

de persoane care exercită profesia în cauză, cu condiția ca măsurile de protecție să 

nu depășească ceea ce este necesar pentru a proteja obiectivul de interes public. 

Statele membre ar putea lua în considerare instituirea unor cerințe privind o serie 

de tarife fixe minime și/sau maxime pe care prestatorii de servicii să fie obligați să 

le respecte, în special în cazul serviciilor în care acest lucru este necesar pentru 

aplicarea efectivă a principiului rambursării costurilor, cu condiția ca această 

restricție să fie proporțională și, dacă este necesar, să se prevadă derogări de la 

tarifele minime și/sau maxime. În cazul în care introducerea de cerințe 

suplimentare se suprapune cu cerințe deja introduse de un stat membru în 

contextul altor norme sau proceduri, cerințele în cauză nu pot fi considerate 

proporționale în sensul atingerii obiectivului urmărit. 
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(29) Conform titlului II din Directiva 2005/36/CE, statele membre nu le pot impune 

prestatorilor de servicii stabiliți într-un alt stat membru care oferă servicii 

profesionale cu caracter temporar și ocazional cerințe sau restricții interzise de 

directiva respectivă, cum ar fi autorizarea din partea unei organizații sau a unui 

organism profesional, ori care are reprezentanți pe teritoriul statului membru 

gazdă, precum și înregistrarea sau afilierea la acestea pentru a putea accesa sau a 

putea practica o profesie reglementată. Dacă este necesar, statele membre le pot 

impune prestatorilor de servicii care doresc să ofere servicii temporare să 

furnizeze informații autorităților, sub forma unei declarații scrise pe care să o 

întocmească înainte de a presta serviciile pentru prima dată și să o reînnoiască 

anual. Prin urmare, pentru a facilita prestarea de servicii profesionale, este 

necesar să se reitereze, ținând seama de caracterul temporar sau ocazional al 

serviciului, că cerințele precum înregistrarea temporară automată sau afilierea 

pro forma la o organizație profesională sau la un organism profesional, 

declarațiile prealabile și cerințele privind documentele, precum și plata unei taxe 

sau a oricăror costuri, ar trebui să fie proporționale. Cerințele respective nu ar 

trebui să  determine sarcini disproporționate pentru prestatorii de servicii, nici să 

îngrădească sau să facă mai neatractivă exercitarea libertății de a presta servicii. 

Statele membre ar trebui, în special, să verifice dacă cerințele de a furniza 

anumite informații și documente în conformitate cu Directiva 2005/36/CE și 

posibilitatea de a obține detalii suplimentare prin intermediul cooperării 

administrative între statele membre prin Sistemul de informare al pieței interne 

sunt  proporționale și suficiente pentru a preveni riscul grav ca prestatorii de 

servicii să eludeze normele aplicabile. Prezenta directivă nu ar trebui însă să se 

aplice în cazul unor măsuri menite să asigure respectarea termenilor și condițiilor 

de angajare aplicabile. 
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(30) Jurisprudența constantă a confirmat faptul că sănătatea și viața persoanelor 

ocupă primul loc între interesele protejate prin TFUE. Prin urmare, statele 

membre ar trebui să țină seama în mod corespunzător de obiectivul asigurării 

unui nivel ridicat de protecție a sănătății umane atunci când evaluează cerințele 

pentru profesiile din domeniul sănătății, cum ar fi activitățile rezervate, titlurile 

profesionale protejate, dezvoltarea profesională continuă sau normele referitoare 

la organizarea profesiei, la etica profesională și la supervizare, respectând 

totodată condițiile minime de formare prevăzute în Directiva 2005/36/CE. Statele 

membre ar trebui, în special, să se asigure că reglementarea profesiilor din 

sistemul de sănătate, care au implicații pentru sănătatea publică și siguranța 

pacienților, este proporționată și contribuie la garantarea accesului la servicii 

medicale, recunoscut ca drept fundamental în Cartă, precum și la îngrijiri sigure, 

de înaltă calitate și eficiente de sănătate pentru cetățeni pe teritoriul lor. La 

stabilirea politicilor pentru serviciile medicale ar trebui să se țină seama de 

necesitatea asigurării accesibilității, a unei bune calități a serviciilor și a furnizării 

adecvate și sigure a medicamentelor, conform necesităților în materie de sănătate 

publică din teritoriul statului membru în cauză, precum și de necesitatea 

asigurării independenței profesionale a personalului din sistemul de sănătate. În 

ceea ce privește justificarea reglementării profesiilor din domeniul sănătății, 

statele membre ar trebui să ia în considerare obiectivul de a asigura un nivel 

ridicat de protecție a sănătății umane, inclusiv accesibilitatea și calitatea înaltă a 

serviciilor medicale pentru cetățeni, precum și furnizarea adecvată și sigură a 

medicamentelor, ținând seama de marja de apreciere prevăzută la articolul 1 din 

prezenta directivă. 
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(31) Este esențial pentru funcționarea corespunzătoare a pieței interne să se asigure că 

statele membre furnizează informații cetățenilor, asociațiilor reprezentative și altor 

părți interesate relevante, inclusiv parteneri sociali, înainte de a introduce măsuri 

noi sau a modifica cerințele existente, de natură să restricționeze accesul la 

profesiile reglementate sau exercitarea acestora. Statele membre ar trebui să implice 

toate părțile vizate și să le ofere posibilitatea de a-și face cunoscute punctele de 

vedere. Dacă se dovedește util și corespunzător, statele membre ar trebui să 

efectueze consultări publice în conformitate cu procedurile lor naționale.  

(32) Statele membre ar trebui, de asemenea, să țină seama întru totul de drepturile 

cetățenilor de a avea acces la justiție, garantate de articolul 47 din Cartă și 

articolul 19 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE). Prin 

urmare, în conformitate cu procedurile prevăzute în legislația națională și 

principiile constituționale, instanțele naționale ar trebui să poată evalua 

proporționalitatea dispozițiilor care intră în domeniul de aplicare al prezentei 

directive, pentru a garanta pentru toate persoanele fizice sau juridice dreptul la o 

cale de atac eficientă în fața unei instanțe împotriva restricțiilor în calea libertății 

de a alege o ocupație, în calea libertății de stabilire și în calea libertății de a presta 

servicii.  
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(33) În vederea schimburilor de informații privind bunele practici, statele membre ar 

trebui să ia măsurile necesare pentru a încuraja partajarea cu alte state membre de 

informații adecvate și actualizate în mod regulat, referitoare la reglementarea 

profesiilor, precum și la efectele unei asemenea reglementări. Comisia ar trebui să 

faciliteze respectivele schimburi.  

(34) Pentru a spori transparența și pentru a promova evaluări ale proporționalității bazate 

pe criterii comparabile, ▌informațiile prezentate de statele membre, fără a aduce 

atingere articolului 346 din TFUE, ar trebui să fie ușor accesibile în baza de date a 

profesiilor reglementate, pentru a permite altor state membre și părților interesate să 

își prezinte observațiile Comisiei și statului membru vizat. Respectivele observații 

ar trebui să fie luate în considerare în mod corespunzător de către Comisie în 

raportul său de sinteză elaborat în conformitate cu Directiva 2005/36/CE.  

(35) Întrucât obiectivele prezentei directive, și anume să asigure buna funcționare a 

pieței interne și să evite restricțiile disproporționate privind accesul la profesiile 

reglementate sau exercitarea acestora, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către 

statele membre dar, având în vedere amploarea acțiunii, pot fi realizate mai bine la 

nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul 

subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din TUE. În conformitate cu 

principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la articolul respectiv, prezenta 

directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestor obiective, 
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ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ: 

Articolul 1 

Obiectul  

Prezenta directivă stabilește norme privind un cadru comun pentru efectuarea evaluărilor 

proporționalității înainte de a introduce noi dispoziții sau de a modifica dispozițiile 

legislative, de reglementare sau administrative existente care restricționează accesul la 

profesiile reglementate sau exercitarea acestora, în vederea asigurării bunei funcționări a 

pieței interne, garantând totodată un nivel ridicat de protecție a consumatorilor. Aceasta 

nu afectează competența statelor membre, în lipsa armonizării, și marja lor de apreciere în 

a decide dacă și în ce mod reglementează o profesie, în limitele principiilor nediscriminării 

și proporționalității. 

Articolul 2 

Domeniul de aplicare 

(1) Prezenta directivă se aplică dispozițiilor legislative, de reglementare sau 

administrative ale statelor membre care restricționează accesul la o profesie 

reglementată sau exercitarea acesteia, ori una dintre formele de exercitare a acesteia, 

inclusiv utilizarea titlurilor profesionale și activitățile profesionale permise în 

temeiul unor astfel de titluri, incluse în domeniul de aplicare al Directivei 

2005/36/CE. 



 

  28 

 

(2) În cazul în care într-un act separat al Uniunii sunt stabilite cerințe specifice privind 

reglementarea unei anumite profesii care nu lasă la alegerea statelor membre 

modul exact în care acestea urmează a fi transpuse, dispozițiile corespunzătoare 

ale prezentei directive nu se aplică.  

Articolul 3 

Definiții 

În sensul prezentei directive, se aplică definițiile din Directiva 2005/36/CE. 

În plus, se aplică următoarele definiții: 

(a) „titlu profesional protejat” înseamnă o formă de reglementare a unei profesii în 

cadrul căreia utilizarea titlului într-o activitate profesională sau într-o grupă de 

activități profesionale face obiectul, direct sau indirect, în temeiul unor dispoziții 

legislative, de reglementare sau administrative,  deținerii unei anumite calificări 

profesionale și în cadrul căreia utilizarea abuzivă a acestui titlu face obiectul unor 

sancțiuni  ▌; 
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(b) „activități rezervate” înseamnă o formă de reglementare a unei profesii în cadrul 

căreia accesul la o activitate profesională sau la o grupă de activități profesionale 

este rezervat, în mod direct sau indirect, în temeiul unor dispoziții legislative, de 

reglementare sau administrative, membrilor unei profesii reglementate, care dispun 

de o anumită calificare profesională, inclusiv în cazul în care activitatea este 

partajată cu alte profesii reglementate. 

Articolul 4 

Evaluarea ex ante a noilor măsuri și monitorizarea 

(1) Statele membre efectuează o evaluare a proporționalității în conformitate cu 

normele stabilite în prezenta directivă înainte de a introduce noi dispoziții 

legislative, de reglementare sau administrative care restricționează accesul la 

profesiile reglementate sau exercitarea acestora, ori înainte de a modifica dispozițiile 

existente  ▌. 

(2) Amploarea evaluării menționate la alineatul (1) trebuie să fie proporțională cu 

natura, conținutul și impactul dispoziției. 
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(3) Orice dispoziție menționată la alineatul (1) este însoțită de o explicație suficient de 

detaliată, care să permită evaluarea conformității cu principiul proporționalității. 

(4) Motivele pentru care se consideră că o anumită dispoziție menționată la alineatul (1) 

este justificată ▌și proporțională se probează cu elemente calitative și, ori de câte ori 

este posibil și relevant, cu elemente cantitative. 

(5) Statele membre se asigură că evaluarea proporționalității menționată la alineatul 

(1) se desfășoară într-un mod obiectiv și independent. 

(6) Statele membre monitorizează conformitatea dispozițiilor legislative, de 

reglementare sau administrative noi sau modificate care restricționează accesul la 

profesiile reglementate sau exercitarea acestora, după adoptare, cu principiul 

proporționalității, ținând seama în mod corespunzător de toate evoluțiile care au 

avut loc de la adoptarea dispozițiilor în cauză.  
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Articolul 5 

Nediscriminarea 

Atunci când introduc dispoziții legislative, de reglementare sau administrative noi care 

restricționează accesul la profesiile reglementate sau exercitarea acestora sau modifică 

dispozițiile existente, statele membre se asigură că dispozițiile în cauză nu sunt, în mod 

direct sau indirect, discriminatorii în funcție de cetățenie sau țară de reședință. 

Articolul 6 

Justificarea bazată pe obiective de interes public 

(1) Statele membre se asigură că dispozițiile legislative, de reglementare sau 

administrative care restricționează accesul la profesiile reglementate sau exercitarea 

acestora pe care intenționează să le introducă, precum și modificările pe care 

intenționează să le aducă dispozițiilor existente sunt justificate de obiective de 

interes public. 

(2)  Statele membre analizează în special dacă dispozițiile menționate la alineatul (1) 

sunt justificate în mod obiectiv de motive de ordine publică, de siguranță publică sau 

de sănătate publică, sau de motive imperative de interes general, cum ar fi, de 

exemplu: păstrarea echilibrului financiar al sistemului de securitate socială; protecția 

consumatorilor, a beneficiarilor serviciilor și a lucrătorilor; garantarea bunei 

administrări a justiției; asigurarea corectitudinii tranzacțiilor comerciale, 

combaterea fraudei și prevenirea cazurilor de evaziune fiscală și de evitare a 

obligațiilor fiscale și asigurarea eficacității supravegherii fiscale; siguranța 

transporturilor; protecția mediului și a mediului urban; sănătatea animalelor; 

proprietatea intelectuală; protejarea și conservarea patrimoniului național istoric și 

artistic; obiectivele de politică socială; și obiectivele de politică culturală. 
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(3) Motivele de natură pur economică ▌sau motivele strict administrative nu constituie 

motive imperative de interes public, care să justifice o restricție privind accesul la 

profesiile reglementate sau exercitarea acestora. 

Articolul 7 

Proporționalitate 

(1) Statele membre se asigură că dispozițiile legislative, de reglementare sau 

administrative care restricționează accesul la profesiile reglementate sau exercitarea 

acestora pe care le introduc și modificările aduse dispozițiilor existente sunt 

adecvate pentru a garanta atingerea obiectivului urmărit și ▌nu depășesc ceea ce este 

necesar pentru atingerea obiectivului respectiv. 

(2) În acest scop, înainte de a adopta dispozițiile menționate la alineatul (1), statele 

membre iau în considerare ▌: 

(a) natura riscurilor legate de obiectivele de interes public urmărite, în special 

riscurile pentru destinatarii serviciilor, inclusiv consumatori, profesioniști și 

părți terțe; 
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(b) dacă normele în vigoare, de natură specifică sau mai generală, cum ar fi 

legislația din domeniul siguranței produselor sau legislația în materie de 

protecție a consumatorilor, sunt insuficiente pentru a atinge obiectivul 

urmărit; 

(c) caracterul adecvat al dispoziției ▌în ceea ce privește aptitudinea sa de a atinge 

obiectivul urmărit și dacă dispoziția răspunde cu adevărat nevoii de a realiza 

acest obiectiv în mod coerent și sistematic și, prin urmare, abordează riscurile 

identificate în același mod ca în activități comparabile; 

(d) impactul asupra liberei circulații a persoanelor și a serviciilor în cadrul 

Uniunii, asupra alegerilor consumatorilor și asupra calității serviciilor 

prestate;  

(e) posibilitatea de a utiliza mijloace mai puțin restrictive pentru atingerea 

obiectivului de interes public; în sensul prezentei litere, în cazul în care 

dispozițiile se justifică doar din motive de protecție a consumatorilor și în 

cazul în care riscurile identificate sunt limitate la relația dintre profesionist 

și consumator, neafectând astfel în mod negativ părțile terțe, statele membre 

evaluează în special dacă obiectivul poate fi atins prin mijloace mai puțin 

restrictive decât rezervarea activităților. 
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(f) efectul dispozițiilor noi sau modificate, când sunt combinate cu alte cerințe 

care restricționează accesul la o profesie sau exercitarea acesteia și în 

special modul în care dispozițiile noi sau modificate, combinate cu alte 

cerințe, contribuie la același obiectiv de interes public și dacă sunt necesare 

pentru îndeplinirea sa. 

Statele membre analizează, de asemenea, următoarele elemente, atunci când sunt 

relevante pentru natura și conținutul dispoziției care se introduce sau se modifică: 

(a) corelarea dintre sfera de cuprindere a activităților pe care le implică o 

profesie sau care sunt rezervate acesteia și calificarea profesională 

necesară; 

(b) corelarea dintre complexitatea sarcinilor în cauză și necesitatea ca cei 

care le practică să posede anumite calificări profesionale specifice, în 

special în ceea ce privește nivelul, natura și durata formării profesionale 

sau experiența necesară ▌;  
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(c)  posibilitatea de a obține calificarea profesională prin căi alternative; 

(d)  ▌dacă activitățile rezervate anumitor profesii pot fi sau nu pot fi 

partajate cu alte profesii, și din ce motiv; 

(e) gradul de autonomie în exercitarea unei profesii reglementate și impactul 

modalităților de organizare și supraveghere asupra atingerii obiectivului 

urmărit, în special în cazul în care activitățile referitoare la o profesie 

reglementată se desfășoară sub controlul și responsabilitatea unui 

profesionist calificat corespunzător; 

(f) evoluțiile științifice și tehnologice care pot reduce sau crește în mod real 

asimetria dintre profesioniști și consumatori la nivelul informațiilor; 

▌ 
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(3) În sensul alineatului 2 primul paragraf litera (f), statele membre evaluează efectul 

dispoziției noi sau al celei modificate atunci când se combină cu una sau mai 

multe cerințe, ținând seama de faptul că pot exista atât efecte pozitive, cât și 

negative, și îndeosebi următoarele: 

(a) activități rezervate, ▌titlu profesional protejat sau orice altă formă de 

reglementare în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (a) din Directiva 

2005/36/CE; 

(b) obligații de a se supune unei dezvoltări profesionale continue; 

(c) norme referitoare la organizarea profesiei, la etica profesională și la 

supraveghere;  

(d) apartenența obligatorie la o anumită organizație profesională sau la un anumit 

organism, regimurile de înregistrare sau autorizare, în special în cazul în care 

cerințele menționate presupun deținerea unei calificări profesionale specifice; 
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(e) restricții cantitative, în special cerințele care limitează numărul de autorizații 

pentru exercitarea unei profesii sau care stabilesc un număr minim sau maxim 

de salariați, de cadre de conducere sau de reprezentanți care dețin calificări 

profesionale specifice; 

(f) cerințe privind o formă juridică specifică sau cerințe care se referă la deținerea 

de capital sau la conducerea unei societăți, în măsura în care aceste cerințe 

sunt legate în mod direct de exercitarea profesiei reglementate; 

(g) restricții teritoriale, inclusiv în cazul în care ▌în anumite părți din teritoriul 

unui stat membru profesia este reglementată în mod diferit față de modul în 

care este reglementată în alte părți; 

(h) cerințe care restricționează exercitarea în comun sau în parteneriat a unei 

profesii reglementate, precum și normele în materie de incompatibilitate; 
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(i) cerințe privind asigurarea sau alte mijloace de protecție personală sau colectivă 

în ceea ce privește răspunderea civilă profesională; 

(j) cerințe privind cunoștințele lingvistice, în măsura în care acestea sunt necesare 

pentru a exercita profesia; 

(k)  cerințe privind tarifele minime și/sau maxime; 

(l)  cerințe privind publicitatea. 

 (4) În plus, înainte de a introduce dispoziții noi sau a le modifica pe cele vechi, statele 

membre asigură conformitatea cu principiul proporționalității a cerințelor 

specifice legate de prestarea temporară sau ocazională de servicii, prevăzute la 

titlul II din Directiva 2005/36/CE, inclusiv: 
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(a) înregistrarea temporară automată sau afilierea pro forma la o organizație 

profesională sau un organism profesional, menționate la articolul 6 primul 

paragraf litera (a) din Directiva 2005/36/CE; 

(b) o declarație prealabilă, în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din 

Directiva 2005/36/CE, solicitată în conformitate cu alineatul (2) de la 

respectivul articol sau orice altă cerință echivalentă; 

(c) plata unei taxe sau orice alte costuri, necesară în cadrul formalităților 

administrative legate de accesul la o profesie reglementată sau de 

exercitarea acesteia pe care le suportă prestatorul de servicii. 

Prezentul alineat nu se aplică măsurilor, luate de statele membre în conformitate 

cu dreptul Uniunii, menite să asigure respectarea termenilor și condițiilor de 

muncă aplicabile. 

(5) În cazul în care dispozițiile menționate la prezentul articol privesc reglementarea 

profesiilor din domeniul sănătății care au implicații pentru siguranța pacienților, 

statele membre țin seama de obiectivul de a asigura un nivel ridicat de protecție a 

sănătății umane. 
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Articolul 8 

Informarea și implicarea părților interesate 

(1) Statele membre ▌pun prin mijloace adecvate informații la dispoziția cetățenilor, 

beneficiarilor serviciilor ▌și altor părți interesate relevante, inclusiv a celor care 

nu sunt membri ai profesiei, înainte de a introduce noi dispoziții sau de a modifica 

dispoziții existente legislative, de reglementare sau administrative care limitează 

accesul la profesiile reglementate sau exercitarea acestora ▌.  

(2) Statele membre implică în mod corespunzător toate părțile vizate și le oferă 

posibilitatea de a-și face cunoscute punctele de vedere. Dacă se dovedește util și 

indicat, statele membre organizează consultări publice în conformitate cu 

procedurile lor naționale. 
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Articolul 9 

O cale de atac eficientă 

Statele membre asigură disponibilitatea unei căi de atac eficiente în ceea ce privește 

aspectele reglementate de prezenta directivă, în conformitate cu procedurile prevăzute în 

legislația națională. 

Articolul 10 

Schimbul de informații dintre statele membre 

(1) În scopul aplicării eficiente a prezentei directive, ▌statele membre iau măsurile 

necesare pentru a încuraja schimbul de informații între statele membre cu privire 

la chestiunile reglementate de prezenta directivă și cu privire la modul concret în 

care acestea reglementează o profesie sau cu privire la efectele unei asemenea 

reglementări. Comisia facilitează un astfel de schimb de informații. 

(2) Statele membre informează Comisia cu privire la autoritățile publice responsabile cu 

transmiterea și primirea informațiilor în scopul aplicării alineatului (1). 
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Articolul 11 

Transparență 

(1) Motivele pentru care dispozițiile evaluate în conformitate cu prezenta directivă sunt 

considerate justificate ▌și proporționale și care, alături de dispozițiile în cauză, 

urmează a fi comunicate Comisiei în temeiul articolului 59 alineatul (5) din 

Directiva 2005/36/CE, se înregistrează de către statele membre în baza de date a 

profesiilor reglementate, menționată la articolul 59 alineatul (1) din Directiva 

2005/36/CE și se pun ▌la dispoziția publicului de către Comisie. 

(2) Statele membre și alte părți interesate pot prezenta observații Comisiei sau statului 

membru care a notificat dispozițiile și motivele pentru care consideră că sunt 

justificate și proporționale. Comisia ține cont în mod corespunzător de aceste 

observații în raportul său de sinteză elaborat în conformitate cu articolul 59 

alineatul (8) din Directiva 2005/36/CE. 
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Articolul 12 

Revizuire 

(1) Până la 18 ianuarie 2024 și ulterior la fiecare cinci ani, Comisia prezintă 

Parlamentului European și Consiliului un raport cu privire la punerea în aplicare și 

funcționarea prezentei directive care conține, printre alte aspecte, domeniul său de 

aplicare și eficacitatea sa. 

(2) După caz, raportul prevăzut la alineatul (1) este însoțit de propuneri relevante. 

Articolul 13 

Transpunere 

(1) Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor 

administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la … [doi ani 

de la data intrării în vigoare a prezentei directive]. Statele membre informează de 

îndată Comisia în acest sens. 
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Atunci când statele membre adoptă aceste acte, acestea conțin o trimitere la prezenta 

directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. 

Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri. 

(2) Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții 

de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă. 

Articolul 14 

Intrarea în vigoare 

Prezenta directivă intră în vigoare în a  ▌ douăzecea ▌ zi de la data publicării în Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene. 

Articolul 15 

Destinatari 

Prezenta directivă se adresează statelor membre. 

Adoptată la …, 

Pentru Parlamentul European  Pentru Consiliu 

Președintele Președintele 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0249 

Componența Parlamentului European *** 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 13 iunie 2018 referitoare la 

proiectul de decizie a Consiliului European de stabilire a componenței Parlamentului 

European (00007/2018 – C8-0216/2018 – 2017/0900(NLE)) 

 

(Procedura de aprobare) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea de decizie a Consiliului European (00007/2018), 

 având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliul European, în conformitate 

cu articolul 14 alineatul (2) al doilea paragraf din Tratatul privind Uniunea Europeană 

(C8-0216/2018), 

 având în vedere Rezoluția sa din 7 februarie 2018 privind componența Parlamentului 

European și propunerea sa de decizie a Consiliului European anexată la aceasta 6,  

– având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere recomandarea Comisiei pentru afaceri constituționale (A8-0207/2018), 

1. aprobă proiectul de decizie a Consiliului European; 

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului European poziția 

Parlamentului și, spre informare, guvernelor și parlamentelor statelor membre. 

 

                                                 
6  Texte adoptate, P8_TA(2018)0029. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0251 

Acordul dintre UE și Islanda privind normele suplimentare pentru 

frontiere externe și vize pentru perioada 2014-2020 *** 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 13 iunie 2018 referitoare la 

propunerea de decizia a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a 

Acordului dintre Uniunea Europeană și Islanda privind normele suplimentare 

referitoare la Instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize, în 

cadrul Fondului pentru securitate internă, pentru perioada 2014-2020 (09228/2017 – 

C8-0101/2018 – 2017/0088(NLE)) 

 

(Procedura de aprobare) 

Parlamentul European, 

– având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (09228/2017), 

– având în vedere proiectul de acord dintre Uniunea Europeană și Islanda privind 

normele suplimentare referitoare la Instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere 

externe și vize, ca parte a Fondului pentru securitate internă pentru perioada 2014-2020 

(09253/2017), 

– având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu 

articolul 77 alineatul (2) și cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din 

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0101/2018), 

– având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din 

Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere recomandarea Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 

(A8-0196/2018), 

1. aprobă încheierea acordului; 

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și 

Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Islandei. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0252 

Acordul dintre Uniunea Europeană și Elveția privind normele 

suplimentare pentru frontiere externe și vize pentru perioada 2014-2020 

*** 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 13 iunie 2018 referitoare la 

proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului 

între Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană privind normele suplimentare 

referitoare la Instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize, în 

cadrul Fondului pentru securitate internă, pentru perioada 2014-2020 (06222/2018 – 

C8-0119/2018 – 2018/0032(NLE)) 

 

(Procedura de aprobare) 

Parlamentul European, 

– având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (06222/2018), 

– având în vedere acordul dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană privind 

normele suplimentare referitoare la Instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere 

externe și vize, ca parte a Fondului pentru securitate internă pentru perioada 2014-2020 

(06223/2018), 

– având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 

77 alineatul (2) și cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0119/2018), 

– având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din 

Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere recomandarea Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 

(A8-0195/2018), 

1. aprobă încheierea acordului; 

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și 

Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Confederației 

Elvețiene. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0257 

Relațiile UE-NATO  

Rezoluţia Parlamentului European din 13 iunie 2018 referitoare la relațiile UE-NATO 

(2017/2276(INI)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere Tratatul de la Lisabona, 

– având în vedere Tratatul Atlanticului de Nord,  

– având în vedere concluziile Consiliului European din 20 decembrie 2013, 

26 iunie 2015, 28 iunie și 15 decembrie 2016 și 9 martie, 22 iunie și 

15 decembrie 2017, 

– având în vedere concluziile Consiliului din 18 mai 2015 și 14 noiembrie 2016 privind 

politica de securitate și apărare comună, din 6 decembrie 2016 privind cooperarea UE-

NATO, din 6 martie, 18 mai și 17 iulie 2017 privind Strategia globală a UE și din 

19 iunie și 5 decembrie 2017 privind punerea în aplicare a setului comun de propuneri 

adoptat de Consiliile UE și NATO la 6 decembrie 2016, 

– având în vedere documentul intitulat „Viziune comună, acțiuni comune: o Europă mai 

puternică - O strategie globală pentru politica externă și de securitate a Uniunii 

Europene”, prezentat de Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii 

pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) la 28 iunie 2016, 

– având în vedere declarația comună din 8 iulie 2016 a președinților Consiliului European 

și Comisiei Europene și a Secretarului General al NATO, ansamblul comun de 42 de 

propuneri adoptat de Consiliile UE și NATO la 6 decembrie 2016, rapoartele 

intermediare din 14 iunie și 5 decembrie 2017 referitoare la punerea în aplicare a 

acestui ansamblu de propuneri și noul ansamblu de 32 de propuneri adoptat de ambele 

consilii la 5 decembrie 2017, 

– având în vedere rezultatul reuniunilor Consiliului Afaceri Externe (inclusiv Apărare) 

din 13 noiembrie 2017 și 6 martie 2018, care au avut ca temă în mod specific 

cooperarea UE-NATO, 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 30 noiembrie 2016 către Parlamentul 

European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 
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Comitetul Regiunilor intitulată „Planul de acțiune european în domeniul apărării” 

(COM(2016)0950), 

– având în vedere Comunicarea comună a Comisiei și a VP/ÎR din 10 noiembrie 2017 

adresată Parlamentului European și Consiliului privind îmbunătățirea mobilității 

militare în Uniunea Europeană (JOIN(2017)0041) și planul de acțiune aferent prezentat 

în martie 2018 (JOIN(2018)0005), 

– având în vedere pachetul de măsuri în domeniul apărării prezentat de Comisie la 

7 iunie 2017, 

– având în vedere Raportul anual pe 2017 al Secretarului General al NATO, publicat la 

15 martie 2018, 

– având în vedere Rezoluția nr. 439 a Adunării Parlamentare a NATO (AP NATO) din 

9 octombrie 2017 referitoare la o cooperare mai strânsă UE-NATO, 

– având în vedere Rezoluția nr. 440 a AP NATO din 9 octombrie 2017 referitoare la baza 

industrială de apărare europeană, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru apărare și securitate a AP a NATO din 

8 octombrie 2017 privind cooperarea NATO-UE după reuniunea la nivel înalt de la 

Varșovia, inclusiv anexa la acesta la care a contribuit Parlamentul European, 

– având în vedere Rezoluția sa din 13 aprilie 2016 referitoare la UE într-un mediu global 

în schimbare - o lume mai conectată, mai contestată și mai complexă7, 

– având în vedere Rezoluția sa din 22 noiembrie 2016 referitoare la Uniunea Europeană a 

Apărării8, 

– având în vedere Rezoluțiile sale din 23 noiembrie 2016 și 13 decembrie 2017 

referitoare la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune (PSAC)9, 

– având în vedere Rezoluțiile sale din 14 decembrie 2016 și 13 decembrie 2017 

referitoare la punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune10, 

– având în vedere Rezoluția sa din 16 martie 2017 referitoare la implicațiile 

constituționale, juridice și instituționale ale politicii de securitate și apărare comune: 

posibilitățile oferite de Tratatul de la Lisabona11, 

– având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe (A8-0188/2018), 

A.  întrucât valorile noastre liberale, cum ar fi democrația liberală, multilateralismul, 

drepturile omului, pacea, dezvoltarea și statul de drept, pe care sunt întemeiate UE și 

                                                 
7  JO C 58, 15.2.2018, p. 109. 
8  Texte adoptate, P8_TA(2016)0435. 
9  Texte adoptate, P8_TA(2016)0440 și P8_TA(2017)0492. 
10  Texte adoptate, P8_TA(2016)0503 și P8_TA(2017)0493. 
11  Texte adoptate, P8_TA(2017)0092. 
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legătura transatlantică, precum și sistemul internațional bazat pe norme și unitatea și 

coeziunea europeană sunt contestate într-o perioadă de turbulență geopolitică și 

degradare rapidă a mediului strategic;  

B.  întrucât cele două organizații principale ale Occidentului, UE și NATO, înregistrează 

progrese în întărirea cooperării lor pentru a face față unor încercări, riscuri și amenințări 

complexe, atât convenționale, cât și hibride, generate de actori statali și nestatali 

proveniți îndeosebi din Est și din Sud; întrucât acumularea de crize destabilizatoare a 

vecinătății europene creează atât amenințări la adresa securității interne, cât și a celei 

externe; întrucât niciuna din cele două organizații nu dispune de întreaga gamă de 

instrumente pentru a face față acestor încercări în materie de securitate pe cont propriu 

și fiecare ar fi mai capabilă să le facă față în cooperare cu cealaltă; întrucât UE și 

NATO sunt indispensabile pentru asigurarea securității Europei și a cetățenilor lor; 

C.  întrucât cooperarea UE-NATO nu ar trebui considerată un scop în sine, ci o cale de a 

realiza priorități și obiective de securitate comune prin complementaritatea misiunilor și 

a mijloacelor disponibile; întrucât statele membre ale UE și aliații NATO au un singur 

ansamblu de forțe; întrucât, împreună, cele două organizații pot să utilizeze eficient 

resursele și au la dispoziție o gamă mai variată de mijloace existente cu care să 

răspundă la provocările de securitate; 

D.  întrucât NATO este o alianță militară, iar UE nu este o astfel de alianță; întrucât UE 

este un actor strategic global și un furnizor de securitate, având la dispoziție o gamă 

largă și unică de mijloace și de instrumente pentru a face față încercărilor actuale în 

mod cuprinzător prin intermediul diferitelor sale politici; întrucât, conform obiectivelor 

Strategiei globale și în urma acesteia, UE își întărește responsabilitatea pentru propria 

sa securitate și propria sa apărare, precum și rolul său de partener pentru pacea și 

securitatea internațională și capacitatea sa de a acționa în mod autonom, întărind, în 

același timp, contribuția sa la NATO și promovând o cooperare mai strânsă; 

E.  întrucât NATO are principala responsabilitate pentru apărarea colectivă a membrilor 

săi; întrucât ia act de orientarea pentru aliații NATO de a cheltui 2% din propriul PIB 

pentru apărare, în decurs de zece ani, pentru a menține o capacitate de apărare adecvată; 

întrucât NATO, ca principal partener al UE în materie de securitate, rămâne o garanție 

esențială pentru interoperabilitatea capabilităților forțelor aliate și coerența eforturilor 

lor în materie de achiziții; 

F.  întrucât UE și NATO trebuie să se completeze mai bine în ceea ce privește dimensiunea 

securității pentru a răspunde mai bine noilor încercări, multidimensionale și fără 

precedent în materie de securitate; întrucât zonele comune ale celor două organizații 

impun, de asemenea, o cooperare mai strânsă și mai eficientă; 

G. întrucât UE și NATO, implicate ambele în gestionarea crizelor, ar desfășura mai 

eficient această activitate dacă ar acționa cu adevărat coordonat și ar profita la 

maximum de cunoștințele de specialitate și de resursele lor; întrucât, în urma Strategiei 

globale a UE, Uniunea își întărește abordarea comună în materie de conflicte și crize 

externe, precum și răspunsul la amenințările și provocările prezente în legătura dintre 

securitatea internă și cea externă, utilizând mijloace civile sau militare; 

H. întrucât, la reuniunea la nivel înalt a NATO de la Varșovia, din 2016, Alianța și UE au 

prezentat domeniile de întărire a cooperării în lumina provocărilor comune din Est și 
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Sud, inclusiv combaterea amenințărilor hibride, sporirea rezistenței, consolidarea 

capacităților în materie de apărare, apărarea cibernetică, securitatea maritimă și 

exercițiile; întrucât, în decembrie 2016, miniștrii de Externe ai NATO au aprobat 42 de 

măsuri pentru promovarea cooperării NATO-UE în domeniile stabilite, iar în decembrie 

2017 au fost stabilite alte domenii de colaborare; 

I. întrucât este necesar un parteneriat UE-NATO pentru a răspunde amenințărilor hibride, 

inclusiv pentru a combate inducerea în eroare și dezinformarea, precum și pentru a 

îmbunătăți rezistența; întrucât este nevoie de o distincție clară între atribuțiile și 

strategiile politice ale celor două instituții; 

J. întrucât se constată o recrudescență a activităților Rusiei; întrucât, atâta timp cât 

persistă riscul de slăbire a legăturii transatlantice și a solidarității între statele membre 

ale UE, trebuie întărită abordarea lor strategică comună cu privire la Rusia; întrucât atât 

UE, cât și NATO sunt îngrijorate de comportamentul militar mai sigur pe sine al 

Rusiei; întrucât manipulările politice și atacurile cibernetice sunt, de asemenea, cauze 

de îngrijorare; întrucât UE a reacționat la amestecul Rusiei în afacerile interne europene 

care încalcă legislația și normele internaționale; întrucât rezistența este și va continua să 

fie un element esențial de apărare colectivă; 

K. întrucât vecinătatea sudică se confruntă cu o instabilitate fără precedent și reprezintă o 

provocare importantă din punct de vedere strategic atât pentru statele membre ale UE, 

cât și pentru statele membre ale NATO, în special pentru cele situate în prima linie; 

L. întrucât atacurile cibernetice sunt tot mai des întâlnite și mai sofisticate; întrucât, în 

2014, NATO a stabilit că apărarea cibernetică face parte din sarcinile principale de 

apărare colectivă ale Alianței, iar în 2016 a recunoscut spațiul cibernetic ca domeniu 

operațional, alături de spațiul terestru, aerian și maritim; întrucât UE și NATO își pot 

completa reciproc eforturile; întrucât ar trebui promovată cooperarea consolidată între 

statele membre ale UE în domeniul securității cibernetice și întrucât în acest domeniu 

este nevoie de o abordare coordonată a tuturor statelor membre ale UE; 

M. întrucât, în decembrie 2017, NATO și UE au decis să își intensifice cooperarea în ceea 

ce privește combaterea terorismului, în principal prin sporirea schimbului de informații 

și prin îmbunătățirea rezistenței naționale; 

N. întrucât atât UE, cât și NATO utilizează aceeași infrastructură de transport în Europa, 

un factor-cheie în desfășurarea rapidă de forțe militare, și întrucât mobilitatea militară a 

fost recunoscută recent ca o prioritate în cooperarea dintre cele două organizații; 

O. întrucât, conform celor mai recente sondaje ale Centrului de cercetare Pew, sprijinul 

public pentru NATO este puternic și în creștere în majoritatea statelor membre ale 

NATO, 

Un parteneriat mai profund 

1. este convins că UE și NATO împărtășesc aceleași valori în eforturile lor vizând pacea 

și securitatea internațională, că acestea se confruntă cu încercări strategice similare și, 

având în vedere că 22 de state sunt membre ale ambelor organizații, că au interese de 

securitate și apărare convergente, inclusiv în ceea ce privește protejarea cetățenilor lor 

împotriva amenințărilor; consideră că parteneriatul strategic dintre UE și NATO este 
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esențial pentru a face față acestor încercări în materie de securitate; subliniază că 

cooperarea între UE și NATO ar trebui să se completeze reciproc și să respecte 

particularitățile și rolurile fiecăreia; 

2. subliniază că deschiderea și transparența, cu respectarea deplină a autonomiei 

decizionale și a procedurilor ambelor organizații, precum și includerea și reciprocitatea, 

fără a aduce atingere caracterului specific al politicii de securitate și apărare a niciunui 

stat membru, sunt principii importante ale parteneriatului strategic UE-NATO; 

subliniază că cooperarea cu statele membre ale UE care nu sunt membre ale NATO și 

cu statele membre ale NATO care nu sunt membre ale UE este o parte integrantă din 

cooperarea UE-NATO; 

3. este convins că, pentru membrii săi, NATO este piatra de temelie a apărării și a 

descurajării colective în Europa; este, de asemenea, convins că o UE mai puternică, cu 

o PSAC mai eficientă, prin intermediul mai multor proiecte între statele membre și 

capabilă să onoreze dispozițiile articolului 42 alineatul (7) din Tratatul privind Uniunea 

Europeană, prin care statele membre pot solicita asistență, contribuie la o NATO mai 

puternică; subliniază că cooperarea UE-NATO trebuie să țină cont și de politica de 

securitate și apărare a celor șase state membre ale UE care nu sunt membre ale NATO 

și a celor șapte membri ai NATO care nu sunt membri ai UE; 

4. crede cu tărie că abordarea eficace a întregii game de provocări privind securitatea 

presupune o viziune strategică, o continuare a adaptării structurale și o combinație de 

instrumente de putere coercitivă și necoercitivă atât pentru UE, cât și pentru NATO; 

subliniază că timpul este un factor esențial pentru întărirea parteneriatului UE-NATO, 

ținând seama de diferențele dintre cele două organizații; 

5. ia act de faptul că, chiar dacă o cultură strategică europeană comună ar trebui să fie 

dezvoltată în continuare, ajungerea la o percepție comună a amenințării va avea un 

impact pozitiv; este de părere că Uniunea trebuie să depună eforturi pentru a-și 

consolida autonomia strategică; încurajează, prin urmare, statele membre ale UE să 

ajungă, în cooperare cu instituțiile UE, la o înțelegere comună a amenințărilor ce 

evoluează și să continue eforturile cum ar fi informările comune, formarea pentru 

reacția în caz de urgență civilă și evaluările în comun ale amenințărilor; salută recentele 

eforturi în această direcție; 

6. subliniază că cetățenii europeni, recunoscând că reacțiile pur naționale la terorism și 

insecuritate sunt insuficiente, se așteaptă ca UE să îi protejeze de aceste amenințări și că 

o cooperare strânsă între UE și NATO ar permite statelor membre să fie mai 

complementare și mai eficace; 

7. subliniază necesitatea consolidării cooperării UE-NATO în domeniul misiunilor și al 

operațiunilor, atât la nivel strategic, cât și la nivel tactic; 

8. insistă că parteneriatul strategic UE-NATO este fundamental atât pentru politica de 

securitate și apărare comună (PSAC) în schimbare a UE și pentru viitorul Alianței, cât 

și pentru relațiile UE-Regatul Unit după ieșirea acestuia din UE;  

9. consideră că potențialul relațiilor UE-NATO poate fi valorificat într-o mai mare măsură 

și că dezvoltarea și aprofundarea în continuare a parteneriatului nu ar trebui să se 

limiteze la un răspuns comun la crizele din afara Europei, în special din vecinătate, ci și 
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la crizele de pe continent; 

10. subliniază necesitatea conlucrării în domeniul prevenirii, analizării și al alertelor 

timpurii prin intermediul unui schimb eficace de informații vizând să combată 

amenințările emergente prin acțiuni comune; 

11. consideră că declarația comună UE-NATO și acțiunile ulterioare de punere în aplicare 

marchează o nouă etapă, esențială, a parteneriatului strategic; salută progresele concrete 

în punerea în aplicare a declarației comune, în special în ce privește combaterea 

amenințărilor hibride, comunicarea strategică, coerența rezultatelor proceselor 

respective de planificare a apărării și cooperarea maritimă; încurajează realizarea de noi 

progrese și salută noul ansamblu de acțiuni adăugate la 5 decembrie 2017, în special pe 

cele referitoare la combaterea terorismului, mobilitatea militară și femeile, pacea și 

securitatea; salută schimbările survenite în ceea ce privește cultura angajamentului și 

buna funcționare a cooperării între personalul celor două organizații pentru punerea în 

aplicare a fiecărei acțiuni în parte; reiterează că, deși procesul în sine este administrat 

de instituții, succesul punerii în aplicare a obiectivelor și a acțiunilor comune convenite 

depinde de voința politică susținută a tuturor statelor membre; salută, în acest context, 

implicarea atât a membrilor UE, cât și a membrilor NATO și evidențiază că punerea în 

aplicare cu succes a declarației comune depinde de voința politică a tuturor statelor 

membre; consideră că este important să se întărească o mai bună cooperare și un dialog 

mai bun între UE și NATO, precum și să se asigure voință politică și resurse adecvate 

pentru continuarea punerii în aplicare și îmbunătățirea cooperării; așteaptă cu interes 

adoptarea unei noi declarații UE-NATO în cadrul reuniunii la nivel înalt a NATO de la 

Bruxelles, din 11-12 iulie 2018; 

12. ia act de informările comune regulate prezentate de VP/ÎR și de Secretarul General al 

NATO la Consiliul Afaceri Externe al UE și, respectiv, la Consiliul Nord-Atlantic al 

NATO (NAC) și de reuniunile periodice dintre Comitetul politic și de securitate al UE 

și NAC; 

13. salută reafirmarea angajamentului SUA față de securitatea europeană și de NATO; 

reamintește că UE și Statele Unite sunt parteneri internaționali importanți, al căror 

parteneriat se afirmă și prin intermediul NATO; subliniază valoarea relațiilor bilaterale 

între statele membre ale UE și SUA; este ferm convins că întărirea cooperării UE-

NATO consolidează legătura transatlantică și că capacitatea NATO de a-și îndeplini 

misiunile este legată de relația transatlantică; constată, prin urmare, că evoluțiile 

politice recente ar putea avea un impact asupra forței relației transatlantice; constată că 

SUA, care în general a încurajat și a salutat evoluțiile substanțiale în apărarea UE, ar 

trebui să-și continue eforturile pentru a căpăta o mai bună înțelegere a intereselor 

strategice europene, inclusiv în ce privește dezvoltarea capabilităților europene de 

apărare; subliniază că eforturile pe care le depune UE pentru a realiza autonomia 

strategică întăresc mediul de securitate al Alianței; 

14. salută prezența înaintată întărită a NATO pe flancul estic al NATO; salută desfășurarea 

de către NATO a patru grupuri tactice de luptă multinaționale în Estonia, Letonia, 

Lituania și Polonia, conduse de Regatul Unit, Canada, Germania și, respectiv, de 

Statele Unite; consideră că cooperarea UE-NATO ar trebui întărită în continuare pe 

frontul estic și pe cel sudic, pentru asigurarea securității ambelor organizații și pentru a 

împiedica și contracara în mod adecvat pătrunderea Rusiei în țările din flancul estic, 

prin mijloace hibride sau convenționale; subliniază că infrastructurii actuale din 
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Europa, care se bazează în mare pe axa Vest-Est, ar trebui să i se adauge o axă Nord-

Sud, pentru a corespunde nevoilor în materie de mobilitate militară; subliniază că 

eforturile în materie de mobilitate militară ar trebui să contribuie la punerea în aplicare 

eficace a misiunilor și operațiunilor PSAC, precum și la poziția de apărare a Alianței; 

consideră că drumurile, podurile și căile ferate ar trebui să fie modernizate astfel încât 

să permită trimiterea rapidă de personal și echipamente militare; 

15. subliniază, în acest sens, că este important să se îmbunătățească capabilitățile NATO de 

consolidare rapidă prin îmbunătățirea infrastructurii UE și a celei naționale, prin 

eliminarea barierelor birocratice și de infrastructură din calea deplasării rapide a 

forțelor și prin poziționarea prealabilă a echipamentelor și a materialelor militare, ceea 

ce întărește securitatea noastră colectivă; 

16. salută lansarea cooperării structurate permanente (PESCO); subliniază potențialul 

acesteia pentru consolidarea contribuției europene în cadrul NATO; este de părere că 

PESCO poate îmbunătăți sinergiile și eficacitatea și că reprezintă un pas esențial pentru 

îmbunătățirea securității și a capabilităților de apărare ale UE, precum și a performanței 

potențiale a statelor membre ale UE care fac parte din NATO și este convins că UE și 

NATO, devenind mai puternice amândouă, se pot consolida reciproc; 

17.  subliniază caracterul complementar al PESCO față de NATO și faptul că ar trebui să 

constituie un vector pentru aprofundarea cooperării UE-NATO în domeniul dezvoltării 

capabilităților, deoarece vizează consolidarea capacităților de apărare ale UE și, la 

modul general, transformarea PSAC într-o politică mai eficace și mai pertinentă pentru 

reacțiile la provocările militare și de securitate din prezent; subliniază importanța 

transparenței și a comunicării pe tema PESCO cu Statele Unite și cu alți membri ai 

NATO, în scopul de a evita orice neînțelegeri; 

18.  subliniază că următoarea declarație comună UE-NATO ar trebui să insiste ca 

capabilitățile dezvoltate la nivel multinațional de către statele membre ale UE, inclusiv 

în cadrul PESCO, și de către membrii NATO să fie disponibile atât pentru operațiunile 

NATO, cât și pentru operațiunile UE; subliniază că deciziile recente adoptate de UE 

[procesul anual coordonat de revizuire privind apărarea (CARD), PESCO, Fondul 

european de apărare), destinate să asigure faptul că europenii își asumă o 

responsabilitate mai mare pentru propria lor securitate, contribuie la consolidarea 

NATO, precum și la asigurarea unei repartizări echitabile a sarcinilor la nivel 

transatlantic, ținând seama în același timp de obiectivul de a răspunde împreună 

provocărilor comune de securitate, evitând suprapunerea inutilă și dezvoltând 

capabilități de apărare coerente, complementare și interoperabile; consideră că 

dezvoltarea unor standarde, proceduri, pregătiri și exerciții comune ar trebui să fie 

considerată un factor important de îmbunătățire a eficienței cooperării UE-NATO; 

19.  constată că, după Brexit, 80 % dintre cheltuielile NATO în materie de apărare vor 

proveni din afara UE, iar trei din patru batalioane din Est vor fi conduse de țări terțe; 

20. îndeamnă UE și NATO să organizeze exerciții regulate la nivel strategic la care să 

participe liderii politici de vârf ai ambelor organizații; salută, în acest sens, exercițiul 

estonian EU CYBRID 2017, cu ocazia căruia Secretarul General al NATO a participat 

în premieră la un exercițiu al UE; 

Principalele domenii de cooperare 
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21. ia act de amenințările la adresa securității care au căpătat un caracter hibrid și mai puțin 

convențional și observă că pentru combaterea acestora se impune o cooperare la nivel 

internațional; îndeamnă UE și NATO să continue să își întărească poziția și să tindă 

spre o conștientizare comună a situației în ceea ce privește amenințările hibride; 

încurajează UE și NATO să își coordoneze mecanismele de răspuns în caz de criză 

pentru a oferi răspunsuri coerente la amenințările hibride; salută recenta inaugurare în 

comun de către Secretarul General al NATO și de către VP/ÎR al UE a Centrului 

European de Excelență pentru Contracararea Amenințărilor Hibride cu sediul la 

Helsinki și încurajează statele membre ale UE să înființeze centre de excelență pentru 

contracararea amenințărilor hibride, inspirându-se din exemplul centrului din Helsinki; 

salută, în acest sens, exercițiile separate, dar paralele PACE17 și CMX17, care au avut 

loc în 2017 și prin care personalul UE și, respectiv, personalul NATO și-au testat 

propriile proceduri pentru comunicarea și schimbul de informații în timpul unei 

amenințări hibride fictive aflate în curs de desfășurare; salută acțiunea concertată a 

aliaților occidentali ca răspuns la atacul chimic suspectat al Rusiei în Regatul Unit; 

22.  consideră că următoarea declarație comună UE-NATO ar trebui să salute progresele 

înregistrate și să solicite punerea în aplicare efectivă a tuturor propunerilor adoptate de 

cele două instituții; este de părere că sunt necesare mai multe eforturi pentru 

transpunerea în practică a numeroaselor angajamente deja asumate; 

23.  consideră, în acest context, că inițiativele de consolidare a Europei apărării ar trebui să 

beneficieze de sprijin din partea ambelor organizații, ceea ce le-ar permite statelor 

membre să își îmbunătățească autonomia strategică și să fie capabile să intervină 

împreună pe plan militar de manieră credibilă; reamintește că aceste inițiative sunt 

complementare celor ale NATO; 

24.  consideră că este important, de asemenea, să se asigure transpunerea în practică a 

principiilor includerii, reciprocității și respectării depline a autonomiei decizionale a 

ambelor organizații, astfel cum se prevede în Concluziile Consiliului din 

5 decembrie 2017; 

25. salută succesul exercițiului de gestionare paralelă și coordonată a crizelor din 2017, 

care a asigurat o platformă utilă pentru schimbul de bune practici; așteaptă cu interes 

analiza învățămintelor desprinse din această experiență, precum și continuarea 

cooperării în cadrul unor exerciții comune ale UE și NATO, inclusiv exercițiul condus 

de UE, planificat pentru 2018; 

26. constată că procedurile actuale pentru schimbul de informații clasificate între cele două 

organizații rămân greoaie și ineficiente; consideră că ambele organizații se confruntă cu 

aceleași provocări strategice și, implicit, se vor confrunta împreună cu consecințele 

acestora; este de părere că, prin consolidarea încrederii reciproce, trebuie îmbunătățită 

cooperarea în ceea ce privește schimbul de informații clasificate și analiza 

informațiilor, inclusiv în domeniul combaterii terorismului; subliniază că UE va trebui 

să își îmbunătățească capacitatea, asigurând acordarea autorizării de securitate unui 

număr mai mare de membri ai personalului său, formare specifică pentru lucrul cu 

informații clasificate și investiții în comunicații sigure; este de părere că încurajarea 

reciprocității și a unei abordări de tip „need-to-share” (nevoia de a partaja informații 

pentru a primi, în schimb, altele noi și a pune în comun cunoașterea rezultată) a 

informațiilor adecvate ar fi, de asemenea, în avantajul misiunilor și operațiilor ambelor 

organizații; consideră că amenințările hibride ar putea fi combătute mai eficace în 
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comun prin evaluarea paralelă și coordonată a informației; 

27. invită UE și NATO să își consolideze cooperarea privind comunicarea strategică, 

inclusiv prin consolidarea parteneriatului dintre Centrul de Excelență al NATO în 

domeniul Comunicării Strategice și divizia StratCom a Serviciului European de 

Acțiune Externă (SEAE);  

28. salută crearea noii celule de fuziune a UE împotriva amenințărilor hibride și 

interacțiunea acesteia cu celula de analiză a amenințărilor hibride a NATO pentru a 

tinde către o conștientizare comună a situației și pentru a analiza în comun potențialele 

amenințări hibride; 

29. este convins că cooperarea și schimbul și partajarea informațiilor sunt esențiale în 

domeniul securității cibernetice și recunoaște progresele înregistrate în acest domeniu; 

subliniază necesitatea de a preveni, detecta și răspunde la incidentele cibernetice; invită 

ambele organizații să își coordoneze activitățile de monitorizare și să facă schimb de 

date privind apărarea cibernetică, dacă este cazul, facilitând astfel eforturile UE-NATO 

în domeniul informațiilor; încurajează UE și NATO să își îmbunătățească cooperarea și 

coordonarea operațională și să susțină interoperabilitatea prin schimbul de bune practici 

privind mijloacele, metodele și procesele utilizate pentru atribuirea atacurilor 

cibernetice; este de părere că intensificarea schimburilor de informații între UE și 

NATO reprezintă o prioritate în scopul de a permite identificarea tuturor surselor 

responsabile de atacurile cibernetice și desfășurarea acțiunilor juridice care se impun; 

consideră importantă, de asemenea, armonizarea activităților de instruire și cooperarea 

în ceea ce privește cercetarea și tehnologiile în domeniul cibernetic; salută acordul 

dintre Centrul de răspuns la incidente de securitate cibernetică al UE și Capacitatea de 

răspuns la incidente informatice a NATO; consideră că, în cadrul noului mandat al 

Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA), 

noile activități legate de cooperarea în domeniul apărării cibernetice pot suscita 

interesul NATO; 

30. consideră că este important să se asigure complementaritatea și să se evite dublarea 

inutilă a eforturilor de consolidare a capacităților maritime, pentru a garanta mai 

eficient securitatea maritimă; salută intensificarea cooperării și coordonării operative 

UE-NATO, inclusiv partajarea conștientizării situației pe baza experienței dobândite în 

zona mediteraneeană și în Cornul Africii, vizând astfel noi oportunități de sprijin 

logistic reciproc și de schimb de informații între personalul celor două organizații în 

ceea ce privește activitățile operaționale, inclusiv activitățile legate de migrația 

neregulamentară; 

31. salută îmbunătățirea cooperării tactice și operaționale, inclusiv prin legături directe între 

Comandamentul maritim aliat al NATO și Frontex, precum și între Operația Sea 

Guardian și EU NAVFOR MED operația SOPHIA, care au ajutat UE și misiunile sale 

să oprească migrația neregulamentară și să combată rețelele de trafic ilegal, inclusiv 

traficul ilegal de arme; observă că NATO poate oferi, la cerere, suport logistic și alte 

capabilități, cum ar fi realimentarea pe mare și sprijin medical; observă că acest lucru a 

fost precedat de cooperarea de succes dintre UE și NATO concretizată în cooperarea 

dintre operațiunea Ocean Shield și Operația militară a Uniunii Europene în vederea 

unei contribuții la descurajarea, prevenirea și reprimarea actelor de piraterie și de jaf 

armat din largul coastelor Somaliei (operația Atalanta) pentru combaterea pirateriei din 

largul coastelor în regiunea Cornului Africii; 
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32. încurajează sinergii suplimentare UE-NATO în domeniu și alte îmbunătățiri, în 

particular în domeniul coordonării eforturilor privind informațiile, supravegherea și 

recunoașterea; 

33. reiterează că inițiativele UE menite să consolideze securitatea și apărarea europeană ar 

trebui să contribuie și la a asigura că statele membre ale UE care sunt membre NATO 

își îndeplinesc angajamentele asumate în cadrul acestei organizații; consideră că 

statutul dublu, de stat membru al UE și al NATO, nu ar trebui să fie în detrimentul 

niciunui stat; tot astfel, subliniază că neapartenența unor state membre ale UE la NATO 

ar trebui să însemne că acestea au obligații diferite în ceea ce privește uniunea 

europeană a apărării; subliniază că statele membre ale UE ar trebui să poată lansa 

misiuni militare autonome și în cazurile în care NATO nu dorește să intervină sau care 

se pretează mai bine la o acțiune a UE; 

34.  salută tendința continuă de creștere a cheltuielilor cu apărarea în rândul statelor membre 

ale NATO; încurajează toate statele membre ale UE care sunt și membre ale NATO să 

facă progrese substanțiale pentru a ajunge la un nivel al cheltuielilor de 2 % din PIB 

pentru apărare, 20 % dintre acestea fiind destinate unor echipamente noi majore; 

consideră că statele membre ale UE care s-au angajat să respecte orientările NATO 

privind cheltuielile în materie de apărare ar trebui să ia în considerare alocarea unei 

sume specificate, în cadrul orientării de 20 % privind achizițiile, către cercetare și 

dezvoltare, în scopul de a garanta un nivel minim de cheltuieli destinate inovării, ceea 

ce, la rândul său, poate genera o „propagare” a tehnologiilor în sectorul civil; 

35. reamintește apelul adresat membrilor în Declarația comună UE-NATO de la Varșovia 

de „a facilita o industrie de apărare mai puternică și o cercetare mai amplă în domeniul 

apărării”; este ferm convins că membrii UE și ai NATO trebuie să coopereze și să caute 

sinergii pentru consolidarea și dezvoltarea bazei lor tehnologice și industriale, în scopul 

de a răspunde priorităților în materie de capabilități, îndeosebi prin intermediul 

procesului anual coordonat de revizuire privind apărarea și al Procesului NATO de 

planificare a apărării; consideră că o cooperare transatlantică eficace și echilibrată în 

domeniul tehnologiei și al industriei de apărare ar trebui să constituie o prioritate 

strategică pentru ambele organizații; susține măsurile avute în vedere de Fondul 

european de apărare pentru încurajarea cercetării comune și a dezvoltării capabilităților 

europene; consideră că un angajament mai mare pentru cercetare și planificarea 

capabilităților poate genera mai multă eficiență; 

36. reiterează necesitatea de a asigura coerența rezultatelor și a calendarelor între procesul 

anual coordonat de revizuire privind apărarea al UE, planul de dezvoltare a 

capabilităților și procesele NATO corespunzătoare, cum ar fi Procesul NATO de 

planificare a apărării; subliniază că este necesar să se asigure că inițiativele 

multinaționale în domeniul dezvoltării capabilităților UE și ale NATO sunt 

complementare și se consolidează reciproc; subliniază că capabilitățile utilizate în 

cadrul PSAC și dezvoltate în cadrul PESCO rămân în proprietatea statelor membre, 

care le pot pune la dispoziție și în alte contexte; 

37.  subliniază nevoia de a aborda, printr-o cooperare strânsă între UE și NATO, obstacolele 

fizice și juridice din calea mobilizării rapide și prompte a personalului militar și a 

mijloacelor militare în interiorul și în afara UE pentru a asigura o mobilitate 

nestânjenită a echipamentelor și a forțelor în toată Europa, ori de câte ori este necesar, 

inclusiv capacitatea de utilizare a infrastructurii critice (cum ar fi șoselele, podurile și 
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căile ferate), în special prin punerea în aplicare a planului de acțiune prezentat de ÎR/VP 

și de Comisie pe baza foii de parcurs elaborate de statele membre ale UE în cadrul 

Agenției Europene de Apărare; îndeamnă statele membre ale UE să dea curs și să 

valorifice rapid impulsul generat până în prezent; subliniază că sunt necesare capacități 

de apărare compatibile pentru a facilita desfășurarea și cooperarea la nivelul UE și al 

NATO; recomandă UE și NATO să abordeze și mobilitatea, pe teritoriul european, a 

forțelor NATO care nu aparțin unor state membre ale UE; 

38. consideră că UE și NATO ar trebui să coopereze mai mult pentru a îmbunătăți 

reziliența, apărarea și securitatea statelor învecinate și ale partenerilor ambelor 

organizații; susține cu tărie faptul că asistența oferită țărilor învecinate și partenere 

pentru a-și consolida capacitățile și reziliența, inclusiv pentru combaterea terorismului, 

comunicarea strategică, apărarea cibernetică, depozitarea muniției și reforma sectorului 

securității, reprezintă un obiectiv comun, în special în cele trei țări-pilot (Bosnia și 

Herțegovina, Moldova și Tunisia); 

39.  reamintește că soluționarea problemelor de securitate atât în Balcanii de Vest, cât și în 

vecinătatea UE și cooperarea în anumite zone specifice sunt atât în interesul Uniunii 

Europene, cât și al NATO; salută eforturile UE și ale NATO menite să ofere sprijin 

politic și practic țărilor din Balcanii de Vest, din Europa de Est și din Caucazul de Sud; 

sugerează statelor membre ale UE să continue aceste eforturi pentru a asigura 

continuarea dezvoltării democratice și reforma sectorului de securitate; subliniază că 

cooperarea dintre UE și NATO și țările din Balcanii de Vest este esențială pentru a 

răspunde amenințărilor la adresa securității de pe întregul continent; 

40. subliniază importanța principiilor consacrate în Documentul de la Viena, în special a 

principiului deschiderii și transparenței; salută, în acest sens, deschiderea exercițiilor 

militare și a exercițiilor comune ale UE și ale NATO către observatorii internaționali; 

41. reiterează rolul important al femeilor în misiunile PSAC și ale NATO, în special în 

contactul cu femeile și copiii din zonele de conflict; salută faptul că atât UE, cât și 

NATO au recunoscut acest rol important; recomandă UE și NATO să promoveze în 

mod proactiv diversitatea de gen în structurile și operațiunile lor; 

42. subliniază că este necesar ca UE să asigure o relație strânsă în materie de securitate și 

apărare cu Regatul Unit după Brexit, recunoscând faptul că Regatul Unit va avea în 

continuare o contribuție majoră la apărarea europeană atât în calitatea sa de stat 

membru al NATO, cât și de națiune europeană, deși nu va mai fi stat membru al UE; 

° 

° ° 

43. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului 

European, Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al 

UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Secretarului General al NATO, 

agențiilor UE din domeniile securității și al apărării, guvernelor și parlamentelor 

statelor membre ale UE și Adunării Parlamentare a NATO. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0258 

Apărarea cibernetică  

Rezoluţia Parlamentului European din 13 iunie 2018 referitoare la apărarea cibernetică 

(2018/2004(INI)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene (TFUE), 

– având în vedere documentul intitulat „Viziune comună, acțiuni comune: o Europă mai 

puternică – O strategie globală pentru politica externă și de securitate a Uniunii 

Europene”, prezentat de Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii 

pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) la 28 iunie 2016, 

– având în vedere concluziile Consiliului European din 20 decembrie 2013, din 

26 iunie 2015, din 15 decembrie 2016, din 9 martie 2017, din 22 iunie 2017, din 

20 noiembrie 2017 și din 15 decembrie 2017, 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 7 iunie 2017 intitulată „Document de 

reflecție privind viitorul apărării europene” (COM(2017)0315), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 7 iunie 2017 intitulată „Lansarea Fondului 

european de apărare” (COM (2017)0295), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 30 noiembrie 2016 privind planul de 

acțiune european în domeniul apărării (COM(2016)0950), 

– având în vedere Comunicarea comună a Comisiei și a Înaltului Reprezentant al Uniunii 

pentru afaceri externe și politica de securitate din 7 februarie 2013 adresată 

Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și 

Comitetului Regiunilor privind Strategia de securitate cibernetică a Uniunii Europene: 

un spațiu cibernetic deschis, sigur și securizat (JOIN(2013)0001), 

– având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 13 septembrie 2017 

intitulat „Evaluarea strategiei de securitate cibernetică a UE 2013” (SWD(2017)0295), 

– având în vedere cadrul de politici pentru apărarea cibernetică a UE din 

18 noiembrie 2014, 
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– având în vedere concluziile Consiliului din 10 februarie 2015 privind diplomația 

cibernetică, 

– având în vedere concluziile Consiliului din 19 iunie 2017 privind un cadru pentru un 

răspuns diplomatic comun al UE la activitățile cibernetice răuvoitoare („setul de 

instrumente pentru diplomația cibernetică”), 

– având în vedere Comunicarea comună a Comisiei și a Înaltului Reprezentant al Uniunii 

pentru afaceri externe și politica de securitate din 13 septembrie 2017 către Parlamentul 

European și Consiliu intitulată „Reziliență, prevenire și apărare: construirea unei 

securități cibernetice puternice pentru UE” (JOIN(2017)0450), 

– având în vedere Tallinn Manual 2.0 on the International Law Applicable to Cyber 

Operations (Manualul de la Tallinn 2.0 privind dreptul internațional aplicabil 

operațiunilor cibernetice)12, 

– având în vedere Directiva (UE) 2016/1148 a Parlamentului European și a Consiliului 

din 6 iulie 2016 privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și 

a sistemelor informatice în Uniune13, 

– având în vedere activitatea Comisiei globale pentru stabilitatea spațiului cibernetic, 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 28 aprilie 2015 intitulată „Agenda 

europeană privind securitatea” (COM(2015)0185), 

– având în vedere Comunicarea comună a Comisiei și a Înaltului Reprezentant al Uniunii 

pentru afaceri externe și politica de securitate din 6 aprilie 2016 către Parlamentul 

European și Consiliu intitulată „Cadrul comun privind contracararea amenințărilor 

hibride. Un răspuns al Uniunii Europene” (JOIN(2016)0018), 

– având în vedere Rezoluția sa din 3 octombrie 2017 referitoare la combaterea 

criminalității informatice14, 

– având în vedere declarația comună din 8 iulie 2016 a președinților Consiliului European 

și Comisiei Europene și a Secretarului General al NATO, seturile comune de propuneri 

pentru punerea în aplicare a declarației comune aprobate de Consiliul NATO și de 

Consiliul UE la 6 decembrie 2016 și 5 decembrie 2017 și rapoartele privind progresele 

înregistrate în punerea în aplicare a acesteia adoptate la 14 iunie și la 5 decembrie 2017, 

– având în vedere Rezoluția sa din 22 noiembrie 2012 referitoare la securitatea și 

apărarea informatică15, 

– având în vedere Rezoluția sa din 22 noiembrie 2016 referitoare la Uniunea Europeană a 

Apărării16, 

                                                 
12  Cambridge University Press, februarie 2017, ISBN 9781316822524, 

https://doi.org/10.1017/9781316822524 
13  JO L 194, 19.7.2016, p. 1. 
14  Texte adoptate, P8_TA(2017)0366. 
15  JO C 419, 16.12.2015, p. 145. 
16  Texte adoptate, P8_TA (2016)0435. 

https://doi.org/10.1017/9781316822524
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– având în vedere propunerea Comisiei din 13 septembrie 2017 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)0477), 

– având în vedere Rezoluția sa din 13 decembrie 2017 referitoare la punerea în aplicare a 

politicii externe și de securitate comune (PESC)17, 

– având în vedere Rezoluția sa din 13 decembrie 2017 referitoare la punerea în aplicare a 

politicii de securitate și apărare comune (PSAC)18, 

– având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe (A8-0189/2018), 

A. întrucât provocările, amenințările și atacurile cibernetice și hibride constituie o 

amenințare majoră la adresa securității, apărării, stabilității și competitivității UE, a 

statelor sale membre și a cetățenilor săi; întrucât apărarea cibernetică include în mod 

clar atât o dimensiune militară, cât și una civilă; 

B. întrucât UE și statele membre se confruntă cu o amenințare fără precedent sub forma 

unor atacuri cibernetice motivate politic și finanțate de state, precum și sub forma 

criminalității cibernetice și a terorismului cibernetic; 

C. întrucât spațiul cibernetic este recunoscut pe scară largă ca fiind cel de al cincilea 

domeniu operațional al armatei, ceea ce permite dezvoltarea capabilităților de apărare 

cibernetică; întrucât se poartă dezbateri pe tema recunoașterii spațiului cibernetic drept 

al cincilea câmp de luptă; 

D. întrucât clauza de apărare reciprocă, de la articolul 42 alineatul (7) din TUE, prevede o 

obligație reciprocă de a acorda ajutor și asistență prin toate mijloacele disponibile în 

cazul unei agresiuni armate pe teritoriul unui stat membru; întrucât aceasta nu aduce 

atingere caracterului specific al politicii de securitate și apărare a anumitor state 

membre; întrucât clauza de solidaritate, de la articolul 222 din TFUE, completează 

clauza de apărare reciprocă, prevăzând că statele membre ale UE sunt obligate să 

acționeze în comun în cazul în care un stat membru al UE face obiectul unui atac 

terorist ori al unei catastrofe naturale sau provocate de om; întrucât clauza de 

solidaritate implică utilizarea atât a structurilor civile, cât și a celor militare; 

E. întrucât, în timp ce apărarea cibernetică rămâne o competență de bază a statelor 

membre, UE trebuie să joace un rol crucial în ceea ce privește furnizarea unei platforme 

pentru cooperarea europeană și în asigurarea coordonării strânse încă de la început a 

acestor activități noi, la nivel internațional și în cadrul arhitecturii de securitate 

transatlantice, pentru a evita lacunele și lipsa de eficacitate care marchează numeroase 

eforturi tradiționale din domeniul apărării; întrucât trebuie să facem mai mult decât să 

intensificăm cooperarea și coordonarea reciproce; întrucât trebuie să asigurăm prevenția 

eficace prin creșterea capacității UE de a detecta, a apăra și a descuraja; întrucât este 

                                                 
17  Texte adoptate, P8_TA(2017)0493. 
18  Texte adoptate, P8_TA(2017)0492. 
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nevoie de o apărare cibernetică și de o descurajare a atacurilor cibernetice credibile în 

scopul de a obține securitatea cibernetică efectivă a UE, asigurând în același timp că 

statele cel mai puțin pregătite nu devin ținte facile ale atacurilor cibernetice, și întrucât 

o apărare cibernetică substanțială ar trebui să constituie o parte necesară a politicii de 

securitate și apărare comune (PSAC) și a dezvoltării uniunii europene a apărării; 

întrucât ne confruntăm cu un deficit permanent de specialiști înalt calificați în domeniul 

apărării cibernetice; întrucât o coordonare strânsă în ceea ce privește protecția forțelor 

armate împotriva atacurilor cibernetice este o parte necesară a dezvoltării unei PSAC 

eficace; 

F. întrucât statele membre ale UE sunt adesea ținte ale unor atacuri cibernetice desfășurate 

de actori statali și nestatali ostili și periculoși împotriva unor obiective civile sau 

militare; întrucât actuala vulnerabilitate este cauzată, în principal, de fragmentarea 

strategiilor și capabilităților europene de apărare, ceea ce le permite agențiilor străine de 

informații să exploateze în mod repetat vulnerabilitățile de securitate ale sistemelor și 

rețelelor informatice esențiale pentru securitatea europeană; întrucât, adeseori, 

guvernele statelor membre nu au informat la timp părțile interesate competente, pentru 

ca acestea să poată să elimine vulnerabilitățile din produsele și serviciile lor; întrucât 

aceste atacuri necesită întăriri urgente și dezvoltarea unor capacități ofensive și 

defensive europene la nivel civil și militar pentru a evita posibilele efecte economice și 

societale transfrontaliere ale incidentelor cibernetice; 

G. întrucât delimitările dintre intervenția civilă și cea militară devin neclare în spațiul 

cibernetic; 

H. întrucât numeroase incidente cibernetice devin posibile din cauza lipsei de reziliență și 

robustețe a infrastructurii de rețele private și publice, din cauza bazelor de date 

protejate sau securizate de manieră deficitară și din cauza altor deficiențe ale 

infrastructurii critice de informație; întrucât doar câteva state membre își asumă 

responsabilitatea pentru protecția rețelelor și sistemelor lor de informații și a datelor 

conexe, ca parte a obligației de diligență care revine fiecăruia, ceea ce explică lipsa 

generalizată de investiții în formare și în tehnologii de securitate de ultimă generație, 

precum și faptul că nu se elaborează orientări adecvate; 

I. întrucât dreptul la viața privată și la protecția datelor este prevăzut în Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene și la articolul 16 din TFUE și este reglementat de 

Regulamentul general al UE privind protecția datelor, care a intrat în vigoare la 

25 mai 2018; 

J. întrucât o politică cibernetică activă și eficientă este una capabilă să descurajeze 

inamicii, precum și să le perturbe capabilitățile și să le anticipeze și să le reducă 

capacitatea de a ataca; 

K. întrucât mai multe grupuri și organizații teroriste utilizează spațiul cibernetic ca pe un 

instrument ieftin de recrutare, radicalizare și difuzare a propagandei teroriste; întrucât 

grupările teroriste, actorii nestatali și rețelele infracționale transnaționale utilizează 

operațiunile cibernetice pentru a strânge fonduri în mod anonim, pentru a colecta 

informații și pentru a dezvolta arme cibernetice în vederea desfășurării de campanii 

teroriste cibernetice, pentru a perturba, a deteriora sau a distruge infrastructura critică, 

pentru a ataca sistemele financiare și pentru a desfășura alte activități ilegale cu 

implicații pentru securitatea cetățenilor europeni; 
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L. întrucât apărarea cibernetică și descurajarea atacurilor cibernetice împotriva forțelor 

armate și a infrastructurii critice din Europa au devenit teme esențiale ale dezbaterilor 

privind modernizarea apărării, eforturile comune ale Europei în domeniul apărării, 

dezvoltarea viitoare a forțelor armate și a operațiunilor lor și autonomia strategică a 

Uniunii Europene; 

M. întrucât mai multe state membre au investit substanțial în înființarea unor 

comandamente cibernetice dotate cu personal suficient, pentru a face față acestor 

provocări noi și pentru a-și îmbunătăți reziliența cibernetică, dar sunt necesare multe 

alte eforturi, iar atacurile cibernetice devin tot mai dificil de contracarat la nivelul 

statelor membre; întrucât comandamentele cibernetice ale statelor membre în cauză au 

mandate ofensive și defensive diverse; întrucât celelalte structuri de apărare cibernetică 

diferă considerabil de la un stat membru la altul și rămân adeseori fragmentate; întrucât 

apărarea cibernetică și descurajarea atacurilor cibernetice sunt activități care pot fi 

desfășurate cel mai bine la nivel european și în cooperare cu partenerii și aliații noștri, 

deoarece domeniul lor operațional nu ține cont de frontierele naționale sau 

organizaționale; întrucât securitatea cibernetică militară și cea civilă sunt strâns legate 

și este nevoie, prin urmare, de mai multă sinergie între specialiștii civili și militari; 

întrucât întreprinderile private au o expertiză considerabilă în acest domeniu, fapt ce  

ridică întrebări fundamentale cu privire la guvernanță și securitate și cu privire la 

capacitatea statelor de a-și apăra cetățenii; 

N. întrucât este necesar să se consolideze de urgență capabilitățile UE în domeniul apărării 

cibernetice, dată fiind lipsa unui răspuns prompt la situația cibernetică în continuă 

schimbare; întrucât reacția rapidă și pregătirea adecvată sunt elemente esențiale în 

asigurarea securității în acest domeniu; 

O. întrucât atât cooperarea structurată permanentă (PESCO), cât și Fondul european de 

apărare sunt inițiative noi care au potențialul de a promova un ecosistem care poate 

oferi oportunități IMM-urilor și întreprinderilor nou-înființate și de a facilita proiectele 

de cooperare în sectorul apărării cibernetice și întrucât ambele instrumente vor 

contribui la conturarea cadrului normativ și instituțional; 

P. întrucât statele membre participante la PESCO s-au angajat să asigure că eforturile de 

cooperare în domeniul apărării cibernetice – cum ar fi schimbul de informații, de 

formare și de sprijin operațional – se vor intensifica în viitor; 

Q. întrucât, dintre cele 17 proiecte selectate pentru PESCO, două sunt în domeniul apărării 

cibernetice; 

R. întrucât este necesar ca Fondul european de apărare să sprijine competitivitatea globală 

și caracterul inovator al industriei de apărare europene, prin investiții în tehnologiile 

digitale și cibernetice, precum și să faciliteze elaborarea unor soluții inteligente, oferind 

IMM-urilor și întreprinderilor nou-înființate oportunități de a participa la acest efort;  

S. întrucât Agenția Europeană de Apărare (AEA) a lansat o serie de proiecte menite să 

vină în întâmpinarea nevoii statelor membre de a-și dezvolta capabilitățile în materie de 

apărare cibernetică, inclusiv proiecte de educație și formare, cum ar fi Platforma de 

coordonare a formării și exercițiilor în domeniul apărării cibernetice (CD TEXP), 

punerea în comun a cererii de sprijin din partea sectorului privat pentru formare și 

exerciții în domeniul apărării cibernetice (DePoCyTE) și proiectul privind mediile 
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cibernetice de simulare în scopuri de antrenament (cyber ranges); 

T. întrucât există alte proiecte ale UE în curs în domeniul conștientizării situației, al 

detectării programelor malware și al schimbului de informații [platforma pentru 

schimbul de informații privind programele malware (MISP) și sistemul multi-agent 

pentru detectarea amenințărilor persistente avansate (MASFAD)]; 

U. întrucât nevoile în materie de consolidare a capacităților și de formare în domeniul 

apărării cibernetice sunt considerabile și în creștere și sunt satisfăcute cel mai eficient 

prin cooperare la nivelul UE și al NATO; 

V. întrucât misiunile și operațiile PSAC, la fel ca toate proiectele organizaționale moderne, 

depind în mare măsură de sisteme informatice funcționale; întrucât amenințările 

cibernetice la adresa misiunilor și operațiilor PSAC pot exista la diferite niveluri, 

mergând de la cel tactic (misiuni și operații PSAC) și operațional (rețelele ale UE) până 

la nivelul mai extins al infrastructurii informatice globale; 

W. întrucât sistemele de comandă și control, schimbul de informații și logistica se bazează 

pe infrastructură informatică clasificată și neclasificată, în special la nivel tactic și 

operațional; întrucât aceste sisteme sunt ținte atrăgătoare pentru actorii răuvoitori care 

doresc să atace misiunile; întrucât atacurile cibernetice pot avea consecințe grave pentru 

infrastructura UE; întrucât atacurile cibernetice care vizează mai ales infrastructura 

energetică a UE ar avea repercusiuni grave și trebuie, prin urmare, să fie 

preîntâmpinate; 

X. întrucât nu există îndoială cu privire la faptul că apărarea cibernetică ar trebui luată în 

considerare în mod corespunzător în toate etapele procesului de planificare a misiunilor 

și operațiilor PSAC, că aceasta necesită monitorizare constantă și că este necesară 

disponibilitatea unor capabilități adecvate pentru a o integra pe deplin în procesul de 

planificare a misiunilor și pentru a oferi în mod continuu sprijinul critic necesar; 

Y. întrucât rețeaua Colegiului European de Securitate și Apărare (CESA) este singurul 

furnizor european de formare pentru structurile, misiunile și operațiile PESA; întrucât, 

potrivit planurilor actuale, rolul său în ceea ce privește punerea în comun a capacităților 

europene de formare în domeniul cibernetic urmează să crească substanțial; 

Z. întrucât declarația summitului NATO de la Varșovia din 2016 a recunoscut spațiul 

cibernetic drept un domeniu de operațiuni în care NATO trebuie să se apere la fel de 

eficient precum o face în spațiul aerian, terestru și maritim; 

AA. întrucât UE și NATO au contribuit la îmbunătățirea capabilităților de apărare 

cibernetică ale statelor membre prin proiecte de cercetare cu dublă utilizare coordonate 

de Agenția Europeană de Apărare (AEA) și de NATO și prin îmbunătățirea rezilienței 

cibernetice a statelor membre cu ajutorul sprijinului oferit de Agenția Uniunii Europene 

pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA); 

AB. întrucât, în 2014, NATO a introdus operațiunile de securitate cibernetică ca parte a 

apărării sale colective, iar în 2016 a recunoscut spațiul cibernetic drept domeniu 

operațional, alături de spațiul terestru, aerian și maritim; întrucât UE și NATO sunt 

parteneri complementari în dezvoltarea rezilienței lor cibernetice și a capabilităților de 

apărare cibernetică; întrucât securitatea și apărarea cibernetică reprezintă deja unul 
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dintre cei mai puternici piloni ai cooperării dintre cele două organizații și un domeniu 

esențial în care ambele au capacități unice; întrucât, în Declarația comună UE-NATO 

din 8 iulie 2016, UE și NATO au convenit asupra unei agende de cooperare ample; 

întrucât patru din cele 42 de propuneri pentru o cooperare mai strânsă se referă la 

securitatea și apărarea cibernetică, iar alte propuneri vizează amenințările hibride în 

sens mai larg; întrucât acestea au fost completate de o propunere suplimentară privind 

securitatea și apărarea cibernetică prezentată la 5 decembrie 2017; 

AC. întrucât Grupul ONU de experți guvernamentali în securitatea informațiilor (UNGGE) 

și-a încheiat ultima rundă de dezbateri; întrucât, deși Grupul nu a fost în măsură să 

elaboreze un raport de consens în 2017, rapoartele din 2015 și din 2013 sunt valabile, 

inclusiv recunoașterea faptului că dreptul internațional în vigoare și, în special, Carta 

Organizației Națiunilor Unite, este aplicabil și este esențial pentru menținerea păcii și 

stabilității și pentru promovarea unui mediu TIC deschis, sigur, pașnic și accesibil; 

AD. întrucât recent lansatul cadru pentru un răspuns diplomatic comun al UE la activitățile 

cibernetice răuvoitoare (setul de instrumente pentru diplomația cibernetică) – menit să 

dezvolte capacitățile UE și ale statelor membre pentru a influența comportamentul 

agresorilor potențiali – prevede utilizarea unor măsuri proporționale în cadrul PESC, 

inclusiv a unor măsuri restrictive; 

AE. întrucât diferiți actori statali – Rusia, China și Coreea de Nord, printre alții, dar și actori 

nestatali (inclusiv organizații criminale) inspirați, angajați sau sponsorizați de state, de 

agenții de securitate sau de întreprinderi private – s-au implicat în activități cibernetice 

răuvoitoare urmărind obiective politice, economice sau de securitate care includ atacuri 

împotriva infrastructurii critice, spionaj cibernetic și supravegherea în masă a 

cetățenilor UE, contribuind la campanii de dezinformare și distribuind programe 

malware (Wannacry și NotPetya etc.) care limitează accesul la internet și funcționarea 

sistemelor informatice; întrucât aceste activități ignoră și încalcă dreptul internațional, 

drepturile omului și drepturile fundamentale ale UE, punând totodată în pericol 

democrația, securitatea, ordinea publică și autonomia strategică a UE și ar trebui, prin 

urmare, să ducă la un răspuns comun al UE, cum ar fi utilizarea cadrului pentru un 

răspuns diplomatic comun al UE, inclusiv utilizarea măsurilor restrictive avute în 

vedere pentru setul de instrumente ale UE pentru diplomația cibernetică, cum ar fi, în 

cazul întreprinderilor private, amenzile și accesul restricționat la piața internă; 

AF. întrucât aceste atacuri pe scară largă împotriva infrastructurii TIC au fost desfășurate de 

mai multe ori în trecut, inclusiv împotriva Estoniei în 2007, a Georgiei în 2008, iar în 

prezent sunt utilizate aproape zilnic împotriva Ucrainei; întrucât capabilitățile 

cibernetice cu caracter ofensiv sunt, de asemenea, utilizate împotriva statelor membre 

ale UE și ale NATO la o scară fără precedent; 

AG. întrucât tehnologiile de securitate cibernetică, care prezintă interes atât pentru sectorul 

militar, cât și pentru cel civil, sunt tehnologii „cu dublă utilizare” care oferă numeroase 

posibilități de dezvoltare a sinergiilor între actorii civili și militari într-o serie de 

domenii, cum ar fi criptarea, securitatea și instrumentele de gestionare a vulnerabilității, 

detectarea intruziunilor și sistemele de prevenire; 

AH. întrucât evoluția tehnologiilor cibernetice în anii următori va afecta noi domenii, cum ar 

fi inteligența artificială, internetul obiectelor, robotica și dispozitivele mobile, iar toate 

aceste elemente ar putea prezenta, de asemenea, implicații în materie de securitate 
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pentru sectorul apărării; 

AI. întrucât comandamentele cibernetice înființate de mai multe state membre pot aduce o 

contribuție substanțială la protecția infrastructurii civile esențiale și întrucât 

cunoștințele legate de apărarea cibernetică sunt adesea utile în egală măsură și în 

domeniul civil, 

Dezvoltarea capabilităților pentru apărarea cibernetică și descurajarea atacurilor 

cibernetice 

1. subliniază că o politică comună de apărare cibernetică și o capabilitate substanțială de 

apărare cibernetică ar trebui să constituie unul dintre fundamentele dezvoltării uniunii 

europene a apărării; 

2. salută inițiativa Comisiei privind un pachet legislativ referitor la securitatea cibernetică, 

menit să sprijine reziliența, descurajarea și apărarea UE în domeniul cibernetic; 

3. reamintește că apărarea cibernetică are atât o dimensiune militară, cât și una civilă și că 

acest lucru înseamnă că sunt necesare o abordare politică integrată și o cooperare 

strânsă între părțile interesate militare și cele civile; 

4. solicită o dezvoltare coerentă a capacităților cibernetice în toate instituțiile și organele 

Uniunii, precum și în statele membre și oferirea soluțiilor politice și practice necesare 

pentru a depăși obstacolele politice, legislative și organizaționale rămase în calea 

cooperării în domeniul apărării cibernetice; consideră esențiale schimburile și 

cooperarea regulate și consolidate între părțile interesate publice competente din 

domeniul apărării cibernetice, la nivelul UE și la nivel național; 

5. insistă, așadar, ca, în cadrul uniunii europene a apărării emergente, capabilitățile de 

apărare cibernetică ale statelor membre să se afle în prim-plan și, pe cât posibil, să fie  

integrate încă de la început, pentru a asigura o eficiență maximă; îndeamnă, prin 

urmare, statele membre să coopereze îndeaproape la dezvoltarea comandamentelor lor 

cibernetice respective, utilizând o foaie de parcurs clară, contribuind astfel la un proces 

coordonat de Comisie, de Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și de AEA 

pentru o mai bună eficientizare a structurilor de apărare cibernetică în statele membre, 

punând urgent în aplicare măsuri disponibile pe termen scurt și promovând schimbul de 

expertiză; este de părere că ar trebui să dezvoltăm o rețea europeană sigură pentru 

informațiile și infrastructurile critice; recunoaște că capabilitățile de atribuire puternice 

sunt o componentă esențială a apărării cibernetice eficace și a descurajării atacurilor 

cibernetice și că prevenirea eficace ar necesita dezvoltarea unei expertize tehnologice 

suplimentare substanțiale; îndeamnă statele membre să majoreze resursele financiare și 

umane, în special numărul experților în criminalistică informatică, pentru a îmbunătăți 

atribuirea atacurilor cibernetice; subliniază că această cooperare ar trebui, de asemenea, 

să fie pusă în aplicare prin consolidarea ENISA; 

6. recunoaște faptul că multe state membre plasează deținerea de capabilități de apărare 

cibernetică proprii în centrul strategiei lor naționale de securitate și o consideră o parte 

esențială a suveranității lor naționale; subliniază însă că, din cauza lipsei frontierelor în 

interiorul spațiului cibernetic, amploarea și cunoștințele necesare pentru a dispune de 

forțe cu adevărat cuprinzătoare și eficace care să asigure atingerea obiectivului vizând 

autonomia strategică a UE în spațiul cibernetic depășesc posibilitățile statelor membre 



 

 71 

la nivel individual și necesită, așadar, un răspuns intensificat și coordonat din partea 

tuturor statelor membre la nivelul UE; observă, în acest context, că UE și statele sale 

membre se află sub presiunea timpului în ceea ce privește consolidarea acestor forțe și 

trebuie să acționeze imediat; observă că, datorită unor inițiative ale UE, cum ar fi piața 

unică digitală, UE este bine poziționată pentru a-și asuma un rol principal în 

dezvoltarea unor strategii europene de apărare cibernetică; reafirmă că dezvoltarea 

apărării cibernetice la nivelul UE trebuie să consolideze capacitatea Uniunii de a se 

proteja; salută, în acest sens, propunerea referitoare la mandatul permanent al ENISA și 

la consolidarea rolului pe care îl are aceasta; 

7. îndeamnă statele membre, în acest context, să utilizeze în mod optim cadrul asigurat de 

PESCO și de Fondul european de apărare pentru a propune proiecte de cooperare; 

8. ia act de eforturile susținute depuse de UE și de statele sale membre în domeniul 

apărării cibernetice; ia act, în special, de proiectele AEA privind mediile cibernetice de 

simulare în scopuri de antrenament, de agenda de cercetare strategică în domeniul 

apărării cibernetice și de elaborarea unor pachete de conștientizare a situației care pot fi 

implementate în comandamentele de operații; 

9. salută cele două proiecte cibernetice care urmează să fie lansate în cadrul PESCO, și 

anume platforma pentru schimbul de informații privind incidentele cibernetice și 

echipele de reacție rapidă și de asistență reciprocă în domeniul securității cibernetice; 

subliniază că aceste două proiecte se axează pe o politică de apărare cibernetică cu 

caracter defensiv care se bazează pe schimbul de informații privind amenințările 

cibernetice prin intermediul unei platforme sub formă de rețea la care se conectează 

statele membre și pe înființarea echipelor de reacție rapidă în domeniul cibernetic 

(CRRT), permițându-le statelor membre să își ofere reciproc asistență pentru a asigura 

un nivel mai ridicat de reziliență cibernetică și să detecteze, să recunoască și să 

atenueze de manieră colectivă amenințările cibernetice; invită Comisia și statele 

membre să se bazeze pe proiectele PESCO privind echipele naționale de reacție rapidă 

în domeniul cibernetic (CRRT) și pe asistența reciprocă în ceea ce privește securitatea 

cibernetică, prin instituirea unei echipe europene de reacție rapidă în domeniul 

cibernetic care să coordoneze, să detecteze și să contracareze amenințările cibernetice 

colective, venind în sprijinul eforturilor statelor membre participante; 

10. observă că capacitatea europeană de a dezvolta proiecte de apărare cibernetică depinde 

de stăpânirea tehnologiilor, a echipamentelor, a serviciilor, a datelor și a prelucrării 

acestora, precum și de posibilitatea de a se baza pe actori industriali de încredere; 

11. reamintește că unul dintre obiectivele eforturilor depuse pentru îmbunătățirea 

omogeneității sistemelor de comandă este să asigure că mijloacele de comandă 

disponibile sunt interoperabile cu cele ale țărilor terțe care sunt membre ale NATO, 

precum și cu cele ale partenerilor ocazionali, și să garanteze un schimb de informații 

fluid, pentru a accelera procesul decizional și a menține controlul asupra informațiilor 

într-un context de risc cibernetic; 

12. recomandă să se găsească modalități de completare a proiectelor de apărare inteligentă 

ale NATO [de exemplu, dezvoltarea unor capabilități multinaționale de apărare 

cibernetică inteligentă, platforma pentru schimbul de informații privind programele 

malware (MISP) și educația și formarea multinaționale în domeniul apărării cibernetice 

(MNCDE&T)]; 
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13. recunoaște progresele înregistrate în domenii cum sunt nanotehnologiile, inteligența 

artificială, volumele mari de date, deșeurile de echipamente electrice și electronice și 

robotica avansată; îndeamnă statele membre și UE să acorde o atenție deosebită 

posibilei exploatări a acestor domenii de către actori statali ostili și de către organizații 

criminale; solicită elaborarea unor cursuri de formare și a unor capabilități menite să 

asigure protecția împotriva apariției unor planuri criminale sofisticate, cum ar fi 

furturile de identitate complexe și contrafacerea bunurilor; 

14. subliniază necesitatea unei mai mari clarități terminologice privind securitatea în spațiul 

cibernetic, precum și a unei abordări cuprinzătoare și integrate și a unor eforturi 

comune de combatere a amenințărilor cibernetice și hibride, de detectare și eradicare a 

paradisurilor online ale extremiștilor și răufăcătorilor, prin consolidarea și sporirea 

schimburilor de informații între UE și agențiile UE, cum ar fi Europol, Eurojust, AEA 

și ENISA; 

15. subliniază rolul tot mai important al inteligenței artificiale atât în cazul infracțiunilor 

cibernetice, cât și în cel al apărării cibernetice; îndeamnă UE și statele membre să 

acorde o atenție deosebită acestui domeniu, atât în cursul cercetării, cât și în cursul 

dezvoltării /în practică a capabilităților lor de apărare cibernetică; 

16. subliniază ferm că, odată cu utilizarea vehiculelor aeriene fără pilot, indiferent dacă 

sunt înarmate sau nu, ar trebui luate măsuri suplimentare pentru a reduce 

vulnerabilitățile cibernetice potențiale ale acestora; 

Apărarea cibernetică a misiunilor și operațiilor PSAC 

17. subliniază că apărarea cibernetică ar trebui considerată o sarcină operațională a 

misiunilor și operațiilor PSAC și ar trebui inclusă în toate procesele de planificare ale 

politicii de securitate și apărare comune, asigurând faptul că securitatea cibernetică este 

în mod constant luată în considerare pe parcursul procesului de planificare, reducând 

astfel lacunele care generează vulnerabilități cibernetice; 

18. recunoaște că planificarea unei misiuni sau operații PSAC de succes necesită o 

expertiză substanțială în domeniul apărării cibernetice, precum și o infrastructură și 

rețele informatice securizate, atât la comandamentul de operații, cât și în cadrul 

misiunii înseși, pentru a realiza o evaluare aprofundată a amenințării și a asigura 

protecția adecvată la fața locului; invită SEAE și statele membre care pun la dispoziție 

comandamentele de operații PSAC să își îmbunătățească expertiza în domeniul apărării 

cibernetice pentru a asigura desfășurarea în siguranță a misiunilor și operațiunilor UE; 

observă că există o limită a nivelului optim de pregătire a unei misiuni PSAC astfel 

încât aceasta să fie în măsură să se protejeze singură de atacurile cibernetice; 

19. subliniază că întreaga activitate de planificare a misiunilor și operațiilor PSAC trebuie 

să fie însoțită de o evaluare amănunțită a peisajului amenințărilor cibernetice; constată 

că taxonomia amenințărilor elaborată de ENISA oferă un model adecvat pentru o astfel 

de evaluare; recomandă crearea unei capabilități de evaluare a rezilienței cibernetice a 

comandamentelor de operații PSAC; 

20. recunoaște, în special, importanța menținerii amprentelor cibernetice și a suprafețelor 

de atac ale misiunilor și operațiilor PSAC la nivelul minim necesar; îndeamnă 

persoanele implicate în planificare să țină cont de acest lucru încă de la începerea 
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procesului de planificare; 

21.  ia act de analiza nevoilor de formare realizată de AEA, din care au reieșit deficiențe 

majore în materie de abilități și competențe în domeniul apărării cibernetice în rândul 

factorilor de decizie, nu numai în statele membre, și salută inițiativele AEA privind 

cursurile destinate factorilor de decizie la nivel înalt din cadrul statelor membre, care 

vin în sprijinul planificării misiunilor și operațiilor PSAC; 

Educația și formarea în domeniul securității cibernetice 

22. observă că o simplificare a peisajului UE privind educația și formarea în domeniul 

apărării cibernetice ar atenua semnificativ amenințările și invită UE și statele membre 

să își intensifice cooperarea în materie de educație, formare și exerciții; 

23. sprijină ferm programul Erasmus militar și alte inițiative de formare comună și de 

schimburi menite să îmbunătățească interoperabilitatea forțelor armate ale statelor 

membre și dezvoltarea unei culturi strategice comune prin intensificarea schimburilor 

de personal militar tânăr, ținând cont de faptul că o astfel de interoperabilitate este 

necesară în rândul tuturor statelor membre și al aliaților NATO; consideră însă că 

schimburile în materie de formare și educație în domeniul apărării cibernetice ar trebui 

să depășească această inițiativă și să includă personal militar de toate gradele și de toate 

vârstele și studenți din toate instituțiile universitare care studiază securitatea 

cibernetică; 

24. subliniază că sunt necesari mai mulți experți în domeniul securității cibernetice; invită 

statele membre să faciliteze cooperarea între instituțiile de învățământ civile și 

academiile militare, pentru a reduce acest deficit în vederea creării mai multor 

posibilități în domeniul educației și formării în apărarea cibernetică, precum și să aloce 

mai multe resurse formării operaționale specializate în domeniul cibernetic, inclusiv în 

inteligența artificială; invită academiile militare să integreze educația în domeniul 

apărării cibernetice în programa lor de învățământ, contribuind astfel la creșterea 

rezervei de talente în domeniul cibernetic disponibile pentru nevoile misiunilor PSAC; 

25. invită toate statele membre să informeze în mod suficient și proactiv, să crească gradul 

de conștientizare și să consilieze întreprinderile, școlile și cetățenii cu privire la 

securitatea cibernetică și la principalele amenințări digitale; salută, în acest sens, 

ghidurile cibernetice ca pe un instrument care îndrumă cetățenii și organizațiile înspre o 

strategie de securitate cibernetică mai bună, sporesc cunoștințele despre securitatea 

cibernetică și îmbunătățesc, în general, reziliența cibernetică;  

26. constată că, dată fiind nevoia de mai mult personal specializat, statele membre ar trebui 

să pună accentul nu numai pe recrutarea de personal competent al forțelor armate, ci și 

pe păstrarea specialiștilor necesari; 

27. salută implementarea – de către 11 state membre (Austria, Belgia, Estonia, Germania, 

Grecia, Finlanda, Irlanda, Letonia, Portugalia, Suedia și Țările de Jos,) ale proiectului 

Cyber Ranges Federation (Federația mediilor cibernetice de simulare în scopuri de 

antrenament) – a primului dintre cele patru proiecte de apărare cibernetică lansate în 

cadrul agendei de grupare și utilizare în comun a AEA; invită celelalte state membre să 

se alăture acestei inițiative; invită statele membre să promoveze o mai bună 

disponibilitate reciprocă a formării în domeniul apărării cibernetice virtuale și a 
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mediilor cibernetice de simulare în scopuri de antrenament (cyber ranges); observă, în 

acest sens, că ar trebui să se țină seama și de rolul ENISA și de expertiza sa; 

28. este de părere că astfel de inițiative contribuie la îmbunătățirea calității educației în 

domeniul apărării cibernetice la nivelul UE, în special prin crearea unor platforme 

tehnice extinse și prin instituirea unei comunități de experți ai UE; consideră că forțele 

armate europene își pot crește atractivitatea prin furnizarea de programe de formare 

cuprinzătoare în domeniul apărării cibernetice, pentru a atrage și a păstra talentele 

cibernetice; subliniază nevoia de a identifica slăbiciunile din sistemele informatice ale 

statelor membre și ale instituțiilor UE; recunoaște că eroarea umană este una dintre 

slăbiciunile cel mai frecvent identificate în sistemele de securitate cibernetică și 

solicită, prin urmare, formarea în mod regulat a personalului militar și civil care 

lucrează pentru instituțiile UE; 

29. face apel la AEA să lanseze Platforma de coordonare a formării și exercițiilor în 

domeniul apărării cibernetice pentru a sprijini proiectul Cyber Ranges Federation 

(Federația mediilor cibernetice de simulare în scopuri de antrenament) cât mai curând 

posibil, punând accentul pe consolidarea cooperării pentru armonizarea cerințelor, pe 

promovarea cercetării și a inovațiilor tehnologice în domeniul apărării cibernetice și pe 

asistența colectivă oferită țărilor terțe pentru ca acestea să își consolideze capacitățile de 

creare a rezilienței în domeniul securității cibernetice; face apel la Comisie și statele 

membre să completeze aceste inițiative cu un centru de excelență european dedicat 

formării în domeniul apărării cibernetice, în cadrul căruia să se asigure instruire la nivel 

de experți pentru recruții cei mai promițători, pentru a sprijini formarea în domeniul 

cibernetic asigurată de statele membre participante; 

30. salută înființarea Platformei de educație, formare, exerciții și evaluare în domeniul 

apărării cibernetice în cadrul CESA, în vederea îmbunătățirii oportunităților de formare 

și de educație în statele membre; 

31. încurajează desfășurarea mai multor schimburi în materie de conștientizare a situațiilor 

prin intermediul exercițiilor de simulare pe calculator în domeniul cibernetic și prin 

coordonarea eforturilor respective de dezvoltare a capabilităților, pentru a obține o mai 

mare interoperabilitate și o mai bună prevenire și reacție la atacurile viitoare; solicită ca 

aceste proiecte să fie realizate cu aliații din NATO, cu forțele armate ale statelor 

membre ale UE și cu alți parteneri care au multă experiență în combaterea atacurilor 

cibernetice, pentru a dezvolta disponibilitatea operațională și a elabora proceduri și 

standarde comune pentru a face față diferitelor atacuri cibernetice; în acest sens, salută 

implicarea UE în exercițiile cibernetice, cum ar fi exercițiul de atac cibernetic și de 

apărare cibernetică (CODE); 

32. reamintește că un spațiu cibernetic rezilient necesită o igienă cibernetică fără cusur; 

face apel la toate părțile interesate din sectorul public și din cel privat să desfășoare 

sesiuni de formare periodice privind igiena cibernetică pentru toți membrii personalului 

acestora; 

33. recomandă să se intensifice schimbul de cunoștințe de specialitate și de învățăminte 

dobândite între forțele armate, forțele de poliție și alte organisme de stat ale statelor 

membre care sunt implicate activ în combaterea amenințărilor cibernetice; 

Cooperarea UE-NATO în domeniul apărării cibernetice 
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34. reiterează că, pe baza valorilor lor comune și a intereselor strategice, UE și NATO au o 

responsabilitate și o capacitate deosebite de a face față provocărilor tot mai numeroase 

din domeniul securității și apărării cibernetice într-un mod mai eficient și în strânsă 

cooperare, căutând complementarități posibile, evitând suprapunerile și recunoscându-

și responsabilitățile care le revin fiecăreia; 

35. invită Consiliul să ia în considerare, în colaborare cu alte instituții și structuri relevante 

ale UE, modalități de a oferi, cât mai curând posibil, sprijin la nivelul Uniunii pentru 

integrarea domeniului cibernetic în doctrinele militare ale statelor membre, într-un mod 

armonizat și în strânsă cooperare cu NATO; 

36. solicită ca măsurile care au fost deja convenite să fie puse în aplicare; solicită să se 

identifice noi inițiative pentru intensificarea cooperării dintre UE și NATO, ținând cont 

și de posibilitățile de cooperare din cadrul Centrului de Excelență Cooperativ de 

Apărare Cibernetică al NATO (CCDCOE) și al Academiei de Comunicații și Informații 

a NATO, care vizează creșterea capacităților de formare în domeniul apărării pentru 

sistemele IT și sistemele cibernetice, atât software, cât și hardware; constată că acest 

lucru ar putea include desfășurarea unui dialog cu NATO privind posibilitatea ca UE să 

adere la CCDCOE, în vederea îmbunătățirii complementarității și colaborării; salută 

înființarea recentă a Centrului European de Excelență pentru Contracararea 

Amenințărilor Hibride; îndeamnă toate instituțiile competente și toți aliații să poarte 

periodic discuții despre activitățile lor, pentru a evita suprapunerile și a încuraja o 

abordare coordonată a apărării cibernetice; consideră că este esențial să se stimuleze 

realizarea unui schimb de informații privind amenințările cibernetice bazat pe 

încrederea reciprocă între statele membre ale UE și cu NATO; 

37. este convins că pentru a preveni, a detecta și a descuraja atacurile cibernetice, este 

esențial să existe o cooperare intensificată între UE și NATO în domeniul apărării 

cibernetice; solicită, prin urmare, ambelor organizații să își intensifice cooperarea și 

coordonarea operaționale și să depună mai multe eforturi comune de consolidare a 

capacităților, în special sub forma unor exerciții și a unor sesiuni de formare comune 

pentru personalul civil și militar din domeniul apărării cibernetice și prin participarea 

statelor membre la proiectele de apărare inteligentă ale NATO; consideră că este 

esențial ca UE și NATO să intensifice schimbul de informații pentru ca atacurile 

cibernetice să poată fi atribuite oficial și, în consecință, pentru a face posibilă 

impunerea de sancțiuni celor care sunt responsabili de atacurile cibernetice; îndeamnă 

ambele organizații să coopereze mai strâns și în ceea ce privește aspectele cibernetice 

ale gestionării crizelor; 

38. salută schimbul de concepte în vederea integrării cerințelor și standardelor în materie de 

apărare cibernetică în planificarea și desfășurarea misiunilor și operațiilor pentru a 

încuraja interoperabilitatea și își exprimă speranța că acesta va fi urmat de o mai bună 

cooperare operațională privind asigurarea aspectului de apărare cibernetică a misiunilor 

respective și sincronizarea abordărilor operaționale; 

39. salută acordul dintre Centrul de răspuns la incidente de securitate cibernetică al UE 

(CERT-UE) și Capacitatea de răspuns la incidente informatice a NATO (NCIRC) menit 

să faciliteze schimbul de informații, sprijinul logistic, evaluările amenințărilor comune, 

angajarea de personal și schimbul de bune practici, pentru a putea răspunde la 

amenințări în timp real; subliniază că este important să se încurajeze schimburile de 

informații dintre CERT-UE și NCIRC și să se depună eforturi pentru a crește nivelul de 
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încredere; consideră că există supoziția că informațiile deținute de CERT-UE ar putea fi 

utile cercetării în materie de apărare cibernetică și NATO și că aceste informații ar 

trebui, așadar, să fie comunicate, cu condiția să se respecte pe deplin legislația UE 

privind protecția datelor; 

40. salută cooperarea dintre cele două organizații în materie de exerciții în domeniul 

apărării cibernetice; ia act de participarea reprezentanților UE la exercițiul anual de 

apărare cibernetică Cyber Coalition; recunoaște progresele pe care le reprezintă 

participarea UE, prin intermediul exercițiilor paralele și coordonate (PACE) 17, la 

exercițiul nr. 17 de gestionare a crizelor al NATO și salută, în special, includerea unei 

componente de apărare cibernetică; îndeamnă ambele organizații să intensifice aceste 

eforturi; 

41. îndeamnă UE și NATO să organizeze exerciții regulate la nivel strategic la care să 

participe liderii politici de vârf ai ambelor organizații; salută, în acest sens, exercițiul 

estonian EU CYBRID 2017 cu ocazia căruia Secretarul General al NATO a participat 

în premieră la un exercițiu al UE; 

42. constată că există posibilități semnificative de a avea un program de cooperare în 

domeniul apărării cibernetice mai ambițios și mai concret, care să meargă dincolo de 

nivelul conceptual al cooperării în contextul unor operații specifice; îndeamnă ambele 

organizații să pună în practică, în mod concret și eficace, tot ceea ce există deja și să 

prezinte propuneri mai ambițioase pentru următoarea reexaminare a punerii în aplicare 

a declarației comune; 

43. salută Parteneriatul în domeniul cibernetic dintre NATO și sectorul industriei (NICP), 

încheiat în 2014, și solicită UE să se implice în eforturile de cooperare ale NICP, pentru 

a pune cooperarea NATO-UE în legătură cu liderii industriei specializate în 

tehnologiile cibernetice, în vederea promovării securității cibernetice printr-o 

colaborare permanentă, cu accent special pe: formare, exerciții și educație pentru 

reprezentanții NATO, ai UE, precum și ai industriei,  incluziunea UE și a industriei în 

proiectele de apărare inteligentă ale NATO, schimbul de informații și de bune practici 

bazat pe colaborare pentru pregătire și redresare între NATO, UE și industrie, urmărirea 

dezvoltării în comun a capabilităților pentru apărarea cibernetică și asigurarea unor 

răspunsuri bazate pe colaborare la incidentele cibernetice, atunci când și acolo unde 

este necesar;  

44. ia act de lucrările în curs la propunerea de regulament de revizuire a Regulamentului 

ENISA (Regulamentul (UE) nr. 526/2013) și de stabilire a unui cadru european de 

certificare și etichetare în materie de securitate în domeniul TIC; invită ENISA să 

semneze un acord cu NATO pentru a-și intensifica cooperarea practică, inclusiv 

schimburile de informații și participarea la exercițiile de apărare cibernetică; 

Norme internaționale aplicabile spațiului cibernetic  

45. solicită să se integreze capabilitățile de apărare cibernetică în PESC și în acțiunea 

externă a UE și a statelor sale membre, ca sarcină transversală, și solicită o coordonare 

mai strânsă între statele membre ale UE, instituțiile UE, NATO, ONU, SUA și alți 

parteneri strategici, în special în ceea ce privește regulile, normele și măsurile de punere 

în aplicare în spațiul cibernetic; 



 

 77 

46. regretă faptul că, după mai multe luni de negocieri, Grupul de experți guvernamentali al 

ONU (UNGGE), creat în 2016-2017, nu a putut elabora un nou raport de consens; 

reamintește că, așa cum s-a recunoscut în raportul din 2013, în spațiul cibernetic se 

aplică și ar trebui să se asigure respectarea dreptului internațional în vigoare și mai ales 

a Cartei Organizației Națiunilor Unite, care interzice recurgerea la amenințări sau 

folosirea forței împotriva independenței politice a oricărui stat, inclusiv operațiunile 

cibernetice cu caracter coercitiv, menite să perturbe infrastructura tehnică esențială 

pentru desfășurarea procedurilor participative oficiale, inclusiv alegerile, într-un alt stat; 

constată că raportul UNGGE din 2015 prevede un set de norme privind 

comportamentul responsabil al statelor, inclusiv interdicția impusă statelor de a 

desfășura sau de a sprijini cu bună știință activități cibernetice contrare obligațiilor care 

le revin în temeiul normelor internaționale; invită UE să își asume un rol principal în 

dezbaterile actuale și viitoare privind normele internaționale în spațiul cibernetic și 

punerea lor în aplicare; 

47. constată relevanța Manualului de la Tallinn 2.0 ca bază de dezbatere și ca analiză a 

modului în care dreptul internațional existent se poate aplica în spațiul cibernetic; invită 

statele membre să înceapă să analizeze și să aplice afirmațiile formulate de experți în 

Manualul de la Tallinn, precum și să convină asupra mai multor norme voluntare de 

comportament internațional; constată, în special, că orice utilizare ofensivă a 

capabilităților cibernetice ar trebui să se întemeieze pe dreptul internațional; 

48. își confirmă angajamentul deplin față de un spațiu cibernetic deschis, liber, stabil și 

sigur, care respectă valorile fundamentale ale democrației, drepturilor omului și statului 

de drept și în care litigiile internaționale se soluționează prin mijloace pașnice, în baza 

Cartei ONU și a principiilor dreptului internațional; invită statele membre să 

promoveze implementarea în continuare a abordării comune și cuprinzătoare a UE 

privind diplomația cibernetică și normele existente în domeniul cibernetic și să 

elaboreze, împreună cu NATO, criterii și definiții la nivelul UE referitoare la ce anume 

constituie un atac cibernetic, pentru a îmbunătăți capacitatea UE de a ajunge rapid la o 

poziție comună ca urmare a unei fapte ilicite la nivel internațional care îmbracă forma 

unui atac cibernetic; sprijină ferm punerea în aplicare a normelor voluntare și fără 

caracter obligatoriu privind comportamentul responsabil al statelor în spațiul cibernetic 

prevăzute de raportul UNGGE din 2015, care să cuprindă respectarea vieții private și a 

drepturilor fundamentale ale cetățenilor și elaborarea unor măsuri regionale de 

consolidare a încrederii; sprijină, în acest context, activitatea Comisiei globale pentru 

stabilitatea spațiului cibernetic de elaborare a unor propuneri de norme și politici pentru 

creșterea securității și stabilității internaționale și pentru orientarea către un 

comportament responsabil al actorilor statali și nestatali în spațiul cibernetic; susține 

propunerea conform căreia actorii statali și nestatali nu ar trebui să desfășoare sau să 

permită cu bună știință desfășurarea vreunei activități care dăunează în mod intenționat 

și semnificativ disponibilității sau integrității generale a nucleului public al internetului 

și, prin urmare, stabilității spațiului cibernetic; 

49. recunoaște că majoritatea infrastructurii tehnologice este deținută sau exploatată de 

sectorul privat și că, prin urmare, cooperarea strânsă, consultarea și includerea 

sectorului privat și a grupurilor societății civile prin intermediul dialogului multipartit 

este esențială pentru asigurarea unui spațiu cibernetic deschis, liber, stabil și sigur; 

50. recunoaște că, din cauza dificultăților la punerea în aplicare, acordurile bilaterale dintre 

state nu livrează întotdeauna rezultatele scontate; consideră, din acest motiv, că crearea 
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de coaliții în cadrul unor grupuri de țări care împărtășesc aceeași viziune și sunt dispuse 

să ajungă la un consens constituie un mod eficace de completare a eforturilor 

multipartite; subliniază rolul important pe care îl au de jucat autoritățile locale în 

procesul inovării tehnologice și al schimbului de date în ceea ce privește intensificarea 

combaterii criminalității și a activităților teroriste; 

51. salută adoptarea de către Consiliu a cadrului pentru un răspuns diplomatic comun al UE 

la activitățile cibernetice răuvoitoare, așa-numitul set de instrumente ale UE pentru 

diplomația cibernetică; sprijină posibilitatea ca UE să ia măsuri restrictive împotriva 

adversarilor care atacă statele membre în spațiul cibernetic, inclusiv impunerea unor 

sancțiuni; 

52. solicită, de asemenea, să se adopte o abordare clară și proactivă a securității cibernetice 

și a apărării cibernetice și să se întărească diplomația cibernetică a UE, ca sarcină 

transversală a politicii externe a UE, precum și capacitățile și instrumentele sale în toate 

sectoarele, astfel încât acestea să poată consolida în mod eficace normele și valorile UE 

și să pregătească terenul pentru un consens mondial asupra normelor, regulilor și 

măsurilor de punere în aplicare din spațiul cibernetic; consideră că edificarea rezilienței 

cibernetice în țările terțe contribuie la pacea și la securitatea internațională și, în cele 

din urmă, la o mai mare siguranță a cetățenilor europeni; 

53. consideră că atacurile cibernetice, cum ar fi NotPetya și WannaCry, se desfășoară fie la 

comanda unui stat, fie cu știința și aprobarea unui stat; constată că aceste atacuri 

cibernetice, care provoacă daune economice grave și de durată, pe lângă faptul că sunt 

o amenințare la adresa vieții, reprezintă și încălcări clare ale dreptului și normelor 

juridice internaționale; consideră, prin urmare, că NotPetya și WannaCry reprezintă 

încălcări ale dreptului internațional pentru care sunt responsabile Federația Rusă și, 

respectiv, Coreea de Nord și că cele două state ar trebui să facă obiectul unor răspunsuri 

proporționale și adecvate din partea UE și a NATO; 

54. solicită ca Centrul de combatere a infracțiunilor cibernetice al Europol să devină un 

punct focal pentru forțele polițienești și agențiile guvernamentale care se ocupă de 

criminalitatea cibernetică, punct focal a cărui responsabilitate principală ar fi 

gestionarea apărării atât a domeniilor „.eu”, cât și a infrastructurii critice a rețelelor UE 

în timpul unui atac; subliniază că un astfel de punct focal ar trebui, de asemenea, să fie 

împuternicit să efectueze schimburi de informații și să ofere asistență statelor membre; 

55. subliniază că este important să se elaboreze norme privind confidențialitatea și 

securitatea, criptarea, discursul de incitare la ură, dezinformarea și amenințările 

teroriste; 

56. recomandă ca fiecare stat membru să accepte obligația de a acorda asistență unui alt stat 

membru care este ținta unui atac cibernetic și să asigure responsabilitatea cibernetică 

națională în strânsă cooperare cu NATO; 

Cooperarea între civili și militari 

57. invită toate părțile interesate să consolideze parteneriatele pentru transferul de 

cunoștințe, să pună în practică modele de afaceri corespunzătoare și să dezvolte 

încrederea între companii și utilizatorii finali din domeniul apărării și din domeniul 

civil, precum și să îmbunătățească transpunerea cunoștințelor academice în soluții 
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practice, pentru a crea sinergii și a face o punte de transfer al soluțiilor între piața civilă 

și cea militară – în esență, o piață europeană unică a securității cibernetice și a 

produselor de securitate cibernetică – pe baza unor proceduri transparente și în 

conformitate cu legislația UE și cu dreptul internațional, în vederea menținerii și 

consolidării autonomiei strategice a UE; ia act de rolul esențial pe care îl joacă firmele 

private din domeniul securității cibernetice în alertarea timpurie și în atribuirea 

atacurilor cibernetice; 

58. subliniază ferm importanța cercetării și dezvoltării, în special din perspectiva cerințelor 

de securitate la nivel înalt de pe piața apărării; îndeamnă UE și statele membre să ofere 

mai mult sprijin practic industriei UE din domeniul securității cibernetice și altor actori 

relevanți pe plan economic, în special IMM-urilor și întreprinderilor nou-înființate 

(surse-cheie de soluții inovatoare în domeniul apărării cibernetice), și să promoveze o 

cooperare mai strânsă cu organizațiile de cercetare din cadrul universităților și cu 

actorii importanți în vederea reducerii dependențelor de produsele de securitate 

cibernetică provenite de la surse externe și a creării unui lanț de aprovizionare 

strategică în interiorul UE, pentru a mări autonomia strategică a acesteia; remarcă, în 

acest context, contribuția valoroasă pe care o pot aduce Fondul european de apărare și 

alte instrumente din cadrul CFM; 

59. încurajează Comisia să integreze elemente ale apărării cibernetice în rețeaua de centre 

europene de cercetare și competență în materie de securitate cibernetică, inclusiv în 

vederea furnizării de resurse suficiente pentru capabilitățile și tehnologiile cibernetice 

cu dublă utilizare în cadrul următorului cadru financiar multianual; 

60. observă că protecția activelor infrastructurii publice și ale altor infrastructuri civile 

critice, în special a sistemelor de informații și a datelor aferente, este o sarcină 

fundamentală în domeniul apărării pentru statele membre, în special pentru autoritățile 

responsabile de securitatea sistemelor de informații, și că această protecție ar trebui să 

țină fie de sfera de competență a structurilor naționale de apărare cibernetică, fie de 

sfera de competență a autorităților respective; subliniază că acest lucru va necesita un 

anumit nivel de încredere și o cooperare cât mai apropiată între actorii militari, agențiile 

de apărare cibernetică, alte autorități relevante și industriile afectate, lucruri care pot fi 

obținute numai prin definirea clară a obligațiilor, a rolurilor și a responsabilităților 

actorilor civili și militari și îndeamnă toate părțile interesate să țină cont de acest aspect 

în cadrul proceselor lor de planificare; solicită intensificarea cooperării transfrontaliere, 

cu respectarea deplină a legislației UE privind protecția datelor, în ceea ce privește 

aplicarea legii privind combaterea activităților cibernetice răuvoitoare; 

61. solicită statelor membre să își axeze strategiile naționale de securitate informatică pe 

protecția sistemelor de informații și a datelor conexe și să considere protecția acestei 

infrastructuri critice ca făcând parte din obligația lor corespunzătoare de diligență; 

îndeamnă statele membre să adopte și să pună în aplicare strategii, orientări și 

instrumente care asigură niveluri rezonabile de protecție împotriva unor niveluri de 

amenințare care pot fi identificate în mod rezonabil, cu costuri și sarcini ale protecției 

proporționale cu eventualul prejudiciu pe care riscă să îl sufere părțile vizate; solicită 

statelor membre să facă demersurile corespunzătoare pentru a obliga persoanele 

juridice de pe teritoriul lor să protejeze datele cu caracter personal aflate în grija lor; 

62. recunoaște că, din cauza contextului schimbător al amenințărilor cibernetice, ar putea fi 

indicată o cooperare mai solidă și mai structurată cu forțele de poliție, în special în 
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anumite domenii critice, cum ar fi, de exemplu, depistarea amenințărilor ce țin de 

jihadismul cibernetic, terorismul cibernetic, radicalizarea online și finanțarea 

organizațiilor extremiste sau radicale; 

63. încurajează cooperarea strânsă între agențiile UE, cum ar fi AEA, ENISA, Centrul 

european de combatere a criminalității cibernetice, într-o abordare transsectorială 

menită să promoveze sinergiile și să evite suprapunerile; 

64. invită Comisia Europeană să elaboreze o foaie de parcurs pentru o abordare coordonată 

a apărării cibernetice europene, inclusiv o actualizare a cadrului de politici al UE în 

materie de apărare cibernetică pentru a asigura că acesta rămâne adecvat scopului său 

de mecanism de politici aplicabil pentru îndeplinirea obiectivelor UE în materie de 

apărare cibernetică, în strânsă cooperare cu statele membre, cu AEA, cu Parlamentul 

European, precum și cu SEAE; observă că acest proces trebuie să facă parte dintr-o 

abordare strategică mai largă a politicii de securitate și apărare comune; 

65. solicită să se consolideze capacitățile în materie de securitate cibernetică prin 

intermediul cooperării pentru dezvoltare, precum și al educației permanente și al 

formării în sensibilizarea la aspectele cibernetice, ținând cont de faptul că, în anii 

următori, vor exista milioane de noi utilizatori de internet, majoritatea din țările în curs 

de dezvoltare, consolidând în acest fel reziliența țărilor și a societăților în fața 

amenințărilor cibernetice și hibride; 

66. solicită cooperare internațională și inițiative multilaterale pentru a dezvolta cadre de 

apărare cibernetică și de securitate cibernetică stricte care să contracareze acapararea 

statului de către corupție, fraudă financiară, spălare de bani, finanțarea terorismului și 

pentru a face față provocărilor generate de terorismul cibernetic, de criptomonede și de 

alte metode alternative de plată; 

67. constată că atacurile cibernetice, cum ar fi NotPetya, se răspândesc rapid, generând 

astfel daune generalizate, cu excepția cazului în care există o reziliență extinsă la nivel 

mondial; consideră că formarea și educația în materie de apărare cibernetică ar trebui să 

facă parte din acțiunea externă a UE și că edificarea rezilienței cibernetice în țările terțe 

contribuie la pacea și securitatea internațională, conducând, în cele din urmă, la o mai 

mare siguranță a cetățenilor europeni; 

Consolidarea instituțională 

68. invită statele membre să se implice într-o cooperare mai ambițioasă în domeniul 

cibernetic în cadrul PESCO; recomandă statelor membre să lanseze un nou program de 

cooperare cibernetică în cadrul PESCO pentru a sprijini planificarea rapidă și eficace, 

comanda și controlul operațiilor și misiunilor actuale și viitoare ale UE; remarcă faptul 

că acest lucru ar trebui să conducă la o mai bună coordonare a capacităților operaționale 

în spațiul cibernetic și poate conduce la dezvoltarea unui comandament comun de 

apărare cibernetică atunci când Consiliul European decide astfel; 

69. își reiterează apelul adresat statelor membre și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului 

Reprezentant de a prezenta o Carte albă a UE privind securitatea și apărarea; invită 

statele membre și Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant să facă din apărarea 

cibernetică și din descurajarea atacurilor cibernetice o piatră de temelie a Cărții albe, 

care să acopere atât protecția domeniului cibernetic pentru operațiile prevăzute la 
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articolul 43 din TUE, cât și apărarea comună prevăzută la articolul 42 alineatul (7) din 

TUE; 

70. constată că noul program de cooperare cibernetică din cadrul PESCO ar trebui să fie 

condus atât de personal militar de grad înalt, cât și de personal civil din fiecare stat 

membru, prin rotație, și să răspundă în fața miniștrilor Apărării din UE în configurația 

PESCO și a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant, pentru a promova 

principiile încrederii între statele membre și între instituțiile și agențiile UE în ceea ce 

privește schimbul de informații publice și secrete; 

71. își reiterează solicitarea de creare a unui Consiliu de apărare al UE, constituit din 

comitetul director la nivel ministerial al AEA și din configurația PESCO a miniștrilor 

Apărării din UE, pentru a garanta stabilirea priorităților, operaționalizarea resurselor și 

cooperarea eficientă și integrarea între statele membre; 

72. reamintește că este necesar să se asigure faptul că Fondul european de apărare este 

menținut sau chiar dezvoltat în următorul CFM, cu alocarea unui buget suficient pentru 

apărarea cibernetică; 

73. solicită mai multe resurse pentru modernizarea și eficientizarea securității cibernetice și 

a diseminării de informații secrete între SEAE/Centrul de situații și de analiză a 

informațiilor al Uniunii Europene (INTCEN), Consiliu și Comisie; 

Parteneriatele public-privat 

74. recunoaște că întreprinderile private joacă un rol esențial în prevenirea, detectarea, 

stoparea și răspunsul la incidentele de securitate cibernetică, nu doar în calitate de 

furnizori de tehnologie, ci și de furnizori de servicii în domenii diferite de domeniul IT; 

75. recunoaște rolul sectorului privat în prevenirea, detectarea, stoparea și răspunsul la 

incidentele de securitate cibernetică, precum și rolul său în stimularea inovării în 

domeniul apărării cibernetice și, prin urmare, solicită intensificarea cooperării cu 

sectorul privat pentru a asigura o viziune comună asupra cerințelor UE și NATO și 

asistență în găsirea de soluții comune; 

76. solicită UE să efectueze o revizuire detaliată a echipamentelor și infrastructurilor 

software, informatice și de comunicații utilizate în cadrul instituțiilor pentru a elimina 

programele și dispozitivele potențial periculoase și pentru a le interzice pe cele care au 

fost confirmate ca răuvoitoare, cum ar fi Kaspersky Lab; 

o 

o     o 

77. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului 

European, Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al 

UE pentru afaceri externe și politica de securitate, agențiilor UE din domeniul 

securității și al apărării, Secretarului General al NATO și parlamentelor statelor 

membre ale UE. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0259 

Rusia, în special cazul deținutului politic ucrainian, Oleg Sențov  

Rezoluţia Parlamentului European din 14 iunie 2018 referitoare la Rusia, în special 

cazul deținutului politic ucrainean, Oleg Sențov (2018/2754(RSP)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Rusia, îndeosebi rezoluția sa 

din 16 martie 2017 referitoare la deținuții ucraineni din Rusia și la situația din 

Crimeea19,  

– având în vedere declarația din 25 mai 2018 a purtătorului de cuvânt al Serviciului 

European de Acțiune Externă (SEAE) cu privire la cazurile deținuților în sau din 

Crimeea și Sevastopol, anexate ilegal, 

– având în vedere schimbul de vederi referitor la Rusia, din reuniunea din 16 aprilie 2018 

a Consiliului Afaceri Externe, 

– având în vedere Ordonanța din 19 aprilie 2017 a Curții Internaționale de Justiție emisă 

la cererea de indicare a măsurilor provizorii, depusă de Ucraina în cauza privind 

aplicarea Convenției internaționale privind reprimarea finanțării terorismului și a 

Convenției internaționale privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială 

(Ucraina c. Federația Rusă), 

– având în vedere articolul 5 din Declarația universală a drepturilor omului și articolul 7 

din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, care prevăd că nimeni 

nu va fi supus torturii sau tratamentelor ori pedepselor cu cruzime, inumane sau 

degradante și la care Federația Rusă este parte, 

– având în vedere Declarația ONU privind apărătorii drepturilor omului, adoptată de 

Adunarea Generală a ONU la 9 decembrie 1998, 

– având în vedere Convenția de la Geneva privind protecția persoanelor civile în timp de 

război, 

– având în vedere articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din 

Regulamentul său de procedură, 

                                                 
19  Texte adoptate, P8_TA(2017)0087. 
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A. întrucât cineastul ucrainean Oleg Sențov, care s-a opus anexării ilegale a peninsulei 

Crimeea de către Rusia, a fost arestat în mai 2014, fiind acuzat de desfășurarea unor 

activități în Crimeea; întrucât a fost tratat ca cetățean rus, în ciuda faptului că deține 

cetățenia ucraineană; 

B. întrucât, în cazul lui Oleg Sențov, au existat acuzații de tortură și de maltratare grave, în 

vederea obținerii ilegale de depoziții, cărora ulterior li s-a atribuit valoare juridică; 

C. întrucât, la 25 august 2015, Oleg Sențov, a fost condamnat de către o instanță a cărei 

competență nu este recunoscută de către UE, prin încălcarea dreptului internațional și a 

standardelor elementare de justiție; 

D. întrucât Oleg Sențov, care îndeplinește în prezent o pedeapsă cu închisoarea în 

penitenciarul cel mai nordic din Rusia, la Labytnangi, Yamalo-Neneț, a anunțat o grevă 

a foamei la 14 mai 2018 pe durată nedeterminată; 

E. întrucât numărul de deținuți politici din Rusia a crescut semnificativ în ultimii ani; 

întrucât Centrul pentru drepturile omului „Memorial”, care a primit Premiul Saharov în 

2009, a publicat la 29 mai 2018 o listă cu numele a 158 de prizonieri politici; 

F. întrucât Oyub Titiev, director al biroului Centrului pentru drepturile omului 

„Memorial” din Cecenia, a fost arestat la 9 ianuarie 2018 de către poliția locală sub 

acuzația de posesie de droguri; întrucât aceste acuzații au fost respinse de dl Titiev și 

denunțate de ONG-uri și de alți apărători ai drepturilor omului ca fiind fabricate; 

G. întrucât arestarea lui Oyub Titiev se înscrie într-o tendință îngrijorătoare de arestări, 

atacuri, intimidări și discreditări ale jurnaliștilor independenți și ale apărătorilor 

drepturilor omului; 

H. întrucât apărătorii drepturilor omului și alți actori ai societății civile, în special tătari din 

Crimeea, se confruntă cu amenințări, intimidări și arestări; 

I. întrucât, în numeroase cazuri, au fost semnalate utilizarea torturii și a tratamentelor 

crude și degradante; întrucât, până în prezent, aceste acuzații nu au fost investigate în 

mod corespunzător; întrucât se utilizează tortura pentru a obține mărturisiri și probe de 

vinovăție false; 

J. întrucât numeroși prizonieri și deținuți sunt supuși unor condiții inumane și aspre în 

închisori, care le pun în pericol sănătatea fizică și psihologică; întrucât există prizonieri 

care necesită asistență medicală și tratament de urgență; 

K. întrucât legislația restrictivă a Rusiei care reglementează drepturile politice și civile a 

fost extinsă la regiunea Crimeii, momentan sub ocupație, ceea ce a condus la limitarea 

drastică a libertății de întrunire, de exprimare, de asociere, de acces la informație și de 

religie, precum și la rapoarte credibile care relatează acte de intimidare și de tortură și 

dispariții forțate; 

L. întrucât arestările arbitrare, disparițiile forțate, cenzura și interdicțiile privind adunările 

pașnice au devenit o realitate de zi cu zi în Crimeea; întrucât numeroși tătari din 

Crimeea au fost arestați, fac obiectul unei anchete sau al unei urmăriri penale; întrucât, 

în acest sens, sunt vizați, de asemenea, avocații din Crimeea care le oferă asistență 

juridică acestor deținuți și apărătorii drepturilor omului care semnalează cazuri de 
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dispariții forțate motivate politic în Crimeea, precum și jurnaliștii care raportează cu 

privire la situația tătarilor din Crimeea; 

M. întrucât autoritățile de ocupație din Crimeea au suprimat în mod deliberat și sistematic 

libertatea de exprimare în Crimeea, obstrucționând sistematic mass-media independentă 

și activitatea profesională a jurnaliștilor; întrucât, la 22 martie 2018, jurnalistul și 

activistul pentru drepturile tătarilor din Crimeea, Nariman Memedeminov, care a relatat 

despre ilegalități săvârșite de autoritățile de ocupație, a fost reținut de către forțele de 

securitate ruse și arestat în baza unor acuzații abuzive; întrucât, la 21 mai 2018, forțele 

de securitate ruse au arestat un alt cetățean jurnalist, Server Mustafaiev, după efectuarea 

unei percheziții în locuința sa din Crimeea ocupată, în special din motive religioase; 

N. întrucât Rusia pierde un număr semnificativ de cauze în fața Curții Europene a 

Drepturilor Omului, fără însă a pune în aplicare hotărârile pronunțate; 

O. întrucât Federația Rusă, în calitate de membru cu drepturi depline al Consiliului 

Europei, al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) și al ONU, s-

a angajat să respecte principiile democrației, ale statului de drept, precum și libertățile 

fundamentale și drepturile omului; întrucât, care urmare a numeroaselor încălcări ale 

principiilor statului de drept și a adoptării unor legi cu caracter restrictiv în ultimii ani, 

există temeri grave cu privire la respectarea de către Rusia a obligațiilor sale naționale 

și internaționale; întrucât Uniunea Europeană a oferit în mod repetat asistență 

suplimentară și experiență în domeniu pentru a ajuta Rusia să se modernizeze și să-și 

respecte ordinea constituțională și de drept, în concordanță cu standardele Consiliului 

Europei; 

P. întrucât, potrivit legii ruse privind „agenții străini”, ONG-urile care primesc finanțare 

din străinătate și care desfășoară o „activitate politică” trebuie să depună o cerere pentru 

a fi incluse pe o listă guvernamentală specială a agenților străini, făcând obiectul unui 

control și mai strict din partea guvernului, fiind obligate să includă în toate publicațiile, 

comunicatele de presă și rapoartele lor precizarea că aceste materiale au fost produse de 

un agent străin; 

Q. întrucât, ca reacție la anexarea ilegală a Crimeii și la războiul hibrid lansat împotriva 

Ucrainei, UE a adoptat treptat o serie de măsuri restrictive împotriva Rusiei, 

1. solicită ca autoritățile ruse să îi elibereze imediat și necondiționat pe Oleg Sențov și pe 

toți ceilalți cetățeni ucraineni deținuți ilegal în Rusia și în peninsula Crimeea; 
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reamintește că, în prezent, există în total peste 7020 de prizonieri politici ucraineni în 

Rusia și pe teritoriul ocupat al Crimeii; 

2. solicită eliberarea imediată și necondiționată a lui Oyub Titiev, director al Centrului 

pentru drepturile omului „Memorial” din Republica Cecenă, precum și a tuturor 

celorlalți prizonieri politici deținuți în Federația Rusă; 

3. solicită autorităților ruse să înceteze acțiunile de intimidare și hărțuire a Centrului 

pentru drepturile omului „Memorial”, a personalului său și a altor apărători ai 

drepturilor omului, și să le permită acestora să își desfășoare activitatea în domeniul 

drepturilor omului; 

4. subliniază faptul că tratamentul aplicat tuturor prizonierilor trebuie să respecte 

standardele internaționale și că toți deținuții ar trebui să aibă acces la asistență juridică, 

la familiile lor, la reprezentanții lor diplomatici și la tratament medical; subliniază că 

autoritățile ruse și personalul judiciar își asumă întreaga responsabilitate pentru 

siguranța și binele deținuților, în special în Crimeea, în conformitate cu a patra 

Convenție de la Geneva; 

5. reamintește Rusiei importanța respectării depline a obligațiilor de drept internațional 

care îi revin, în calitate de membru al Consiliului Europei și al Organizației pentru 

Securitate și Cooperare în Europa, precum și a drepturilor fundamentale ale omului și a 

statului de drept consacrate în Convenția europeană a drepturilor omului și în Pactul 

internațional cu privire la drepturile civile și politice; 

6. subliniază faptul că în Federația Rusă libertatea de întrunire este garantată în temeiul 

articolului 31 din Constituția Rusiei și al Convenției europene a drepturilor omului, 

Rusia fiind semnatară a acestei convenții, ceea ce obligă autoritățile din Rusia la 

respectarea libertății de întrunire; 

7. solicită insistent autorităților ruse de la toate nivelurile să recunoască rolul esențial al 

apărătorilor drepturilor omului ca piloni ai democrației și ai statului de drept și să 

condamne public toate atacurile împotriva apărătorilor drepturilor omului, în special în 

                                                 
20  Lista neexhaustivă îi include pe: Teimur Abdullaiev, Uzeir Abdullaiev, Taliat 

Abdurakhmanov, Rustem Abiltarov, Zevri Abseitov, Muslim Aliiev, Refat Alimov, 
Kiazim Ametov, Ernes Ametov, Ali Asanov, Marlen Asanov, Volodymyr Balukh, Ali 
Bariev, Enver Bekirov, Memet Belialov, Oleksii Bessarabov, Rustem Vaitov, Resul 
Velilyaev, Valentyn Vygovskii, Pavlo Hryb, Mykola Dadeu, Konstatin Davydenko, 
Bekir Dehermendzhi, Mustafa Dehermendzhi, Emil Dzhemadenov, Arsen Dzhepparov, 
Dmitrii Dolgopolov, Volodymyr Dudka, Andriy Zakhtei, Ruslan Zeitullaiev, Server 
Zekiriaiev, Timur Ibragimov, Rustem Ismailov, Yevgenii Karakashev, Mykola 
Karpiuk, Stanislav Klykh, Andriy Kolomiiets, Oleksandr Kolchenko, Oleksandr 
Kostenko, Emir-Usein Kuku, Hennadii Limeshko, Serhii Litvinov, Enver Mamutov, 
Nariman Memedeminov, Remzi Memetov, Emil Minasov, Igor Movenko, Seiran 
Muradosilov, Seiran Mustafaiev, Server Mustafaiev, Yevhen Panov, Nuri Primov, 
Volodymyr Prisich, Ismail Ramazanov, Fevzi Sagandzhi, Ferat Saifullaiev, Aider 
Saledinov, Seiran Saliiev, Enver Seitosmanov, Oleg Sentsov, Oleksii Sizonovich, 
Vadym Siruk, Edem Smailov, Oleksandr Steshenko, Oleksii Stohniy, Renat 
Suleimanov, Anna Sukhonosova, Roman Sushchenko, Roman Ternovsky, Ruslan 
Ametov, Asan Chapukh, Oleksii Chirnii, Hlib Shablii, Mykola Shiptur, Dmytro 
Shtyblikov, Oleksandr Shumkov, Viktor Shur. 
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Republica Cecenă; 

8. își exprimă solidaritatea cu cineastul ucrainean, activist politic și deținut politic Oleg 

Sențov, care a început o grevă a foamei la 14 mai 2018 pentru a cere eliberarea 

compatrioților săi deținuți în mod ilegal, și își exprimă îngrijorarea cu privire la efectele 

acestei greve a foamei asupra sănătății lui; reamintește faptul că Oleg Sențsov, care a 

fost arestat în Crimeea la scurt timp după ce Rusia a preluat controlul asupra peninsulei 

în anul 2014 și ulterior condamnat pe baza depozițiilor făcute sub tortură, execută în 

prezent o pedeapsă de 20 ani cu închisoarea, sub acuzații multiple de terorism, într-un 

penitenciar de înaltă securitate la Yamal-Neneț, regiune din extremul nord al Rusiei; 

9. deplânge și condamnarea unui alt acuzat în această cauză, Oleksandr Kolcenko, la zece 

ani închisoare; 

10. ia act de faptul că un alt cetățean ucrainean deținut în mod ilegal, Vladimir Baluh, este 

în greva foamei din 19 martie 2018; 

11. invită autoritățile ruse responsabile și serviciile medicale să acorde acestor deținuți 

asistență medicală adecvată și să respecte etica medicală, neimpunându-le hrănirea 

forțată sau tratamente nedorite care pot constitui torturi și alte forme de rele tratamente; 

12. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la faptul că mulți dintre prizonierii politici 

ucraineni, precum Mykola Karpiyuk, Vladimir Prysych, Oleksiy Chirniy și Yevhen 

Panov, au fost grav torturați; 

13. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la tendința îngrijorătoare de arestări, atacuri, 

intimidări și discreditări ale jurnaliștilor independenți și apărătorilor drepturilor omului 

activi în Rusia, în special în Cecenia; subliniază importanța societății civile și a 

organizațiilor, cum ar fi „Memorial”, și mesajul că activiștii societății civile din 

întreaga lume trebuie să fie liberi să își exercite drepturile elementare la libertate de 

gândire și de exprimare; solicită autorităților cecene și celor ruse să își respecte 

legislația internă și angajamentele internaționale și să sprijine statul de drept; 

14. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la climatul de impunitate, care permite 

desfășurarea unor astfel de acte și cere elaborarea unor măsuri juridice și de altă natură 

pentru a preveni, monitoriza și urmări efectiv în justiție autorii actelor de violență în 

cooperare cu societatea civilă; subliniază faptul că Rusia și guvernul rus sunt în ultimă 

instanță responsabili de anchetarea acestor acte, de aducerea autorilor acestor acte în 

fața justiției și de protejarea tuturor cetățenilor ruși în fața abuzurilor ilegale; 

15. atrage atenția asupra faptului că autoritățile ruse din Crimeea ocupată au arestat în mai 

2018 numeroși tătari din Crimeea, printre care Sever Mustafayev, Edem Smailov și unii 

membri ai familiei prizonierului politic Nuri Primov; 

16. condamnă încălcarea de către Rusia a dreptului internațional în teritoriile ocupate din 

Crimeea, inclusiv în ceea ce privește aplicarea legislației ruse, militarizarea sistematică 

a peninsulei Crimeea, care amenință securitatea regională și valul masiv de încălcări 

sistematice ale drepturilor omului care vizează, în special, persoane de etnie ucraineană 

și tătari din Crimeea; 

17. salută eliberarea liderilor tătarilor din Crimeea, Akhtem Chiygoz și Ilmi Umerov, 
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condamnați la închisoare de instanțele rusești din Crimeea ocupată temporar în 

septembrie 2017, și cărora li s-a permis de către autoritățile ruse să părăsească Crimeea 

la 25 octombrie 2017; își exprimă recunoștința față de toți cei care au depus eforturi 

pentru eliberarea acestora, inclusiv organizații ruse pentru drepturile omului, precum 

organizația „Memorial”; 

18. reamintește autorităților ruse că, în calitatea lor de putere de ocupație de facto care 

exercită un control efectiv asupra Crimeii, sunt pe deplin responsabile de protecția 

cetățenilor din Crimeea de măsuri judiciare sau administrative arbitrare și că, în aceeași 

calitate, au obligația, potrivit dreptului internațional umanitar, să asigure protecția 

drepturilor omului în peninsulă; 

19. subliniază faptul că instanțele din Rusia, fie acestea militare sau civile, nu au 

competența de a judeca fapte comise în afara teritoriului Rusiei recunoscut la nivel 

internațional și subliniază faptul că procedurile judiciare în astfel de cauze nu pot fi 

considerate legitime; 

20. își reafirmă preocuparea în legătură cu legea privind „agenții străini” și modul în care 

este aplicată; consideră că definiția „activității politice” desfășurate de ONG-urile care 

acceptă finanțare străină este atât de largă încât permite practic guvernului să controleze 

aproape orice activitate organizată care are legătură cu viața publică; 

21. solicită insistent Rusiei să garanteze acces neîngrădit și necondiționat observatorilor 

internaționali din domeniul drepturilor omului și misiunilor de monitorizare; solicită 

organizațiilor internaționale, cum ar fi Organizația Națiunilor Unite, Consiliul Europei 

și Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, să monitorizeze situația 

drepturilor omului din Crimeea mai îndeaproape și să ia măsurile care se impun; 

22. invită Reprezentantul Special al Uniunii Europene pentru drepturile omului să acorde o 

atenție constantă situației drepturilor omului din Crimeea și din regiunile din estul 

Crimeii, aflate în afara controlului guvernului; 

23. invită Consiliul și statele membre să rămână ferme și unite în angajamentul lor de 

aplicare a sancțiunilor convenite împotriva Rusiei și să le prelungească, și să ia în 

considerare măsuri specifice împotriva persoanelor responsabile pentru arestarea și 

judecarea deținuților politici; 

24. subliniază că este important ca Delegația Uniunii Europene în Rusia și ambasadele 

statelor membre să monitorizeze procesele apărătorilor drepturilor omului; 

25. solicită președinților Consiliului și Comisiei, precum și Vicepreședintelui 

Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de 

securitate (VP/ÎR), să urmărească îndeaproape cazurile de nerespectare a obligațiilor 

legale internaționale și să ridice aceste probleme în diferitele forumuri și reuniuni cu 

Rusia; 

26. reiterează solicitarea sa adresată VP/ÎR și SEAE, de a se asigura că toate cazurile de 

persoane urmărite penal din motive politice sunt aduse în discuție în cadrul 

consultărilor UE-Rusia pe tema drepturilor omului, atunci când acestea vor fi reluate, și 

că reprezentanților Rusiei la aceste consultări li se solicită un răspuns oficial pentru 

fiecare caz și să informeze Parlamentul cu privire la schimburile desfășurate cu 
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autoritățile din Rusia; 

27. îndeamnă VP/ÎR și SEAE să se asigure că Uniunea urmărește să profite de orice ocazie, 

în limitele impuse de dreptul intern al Rusiei, de continuare a colaborării cu 

organizațiile societății civile din Rusia, sprijinindu-le totodată, inclusiv cu cele care 

promovează valorile democrației, drepturilor omului și statului de drept; 

28. invită UE să facă o declarație prin care să condamne încălcările drepturilor omului în 

Rusia și încercarea de a le ascunde în spatele Campionatului Mondial de Fotbal; 

29. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintelui 

Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de 

securitate, Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, 

Consiliului Europei, Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, precum și 

președintelui, guvernului și parlamentului Federației Ruse. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0260 

Situația drepturilor omului din Bahrain, în special cazul lui Nabeel Rajab  

Rezoluţia Parlamentului European din 14 iunie 2018 referitoare la situația drepturilor 

omului din Bahrain, în special cazul lui Nabeel Rajab  (2018/2755(RSP)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare, și anume cea din 6 februarie 2014 referitoare 

la Bahrain, în special la cazurile pe care îi implică pe Nabeel Rajab, Abdulhadi al-

Khawaja și Ibrahim Sharif21, cea din 9 iulie 2015 referitoare la Bahrain, în special la 

cazul lui Nabeel Rajab22, cea din 4 februarie 2016 referitoare la Bahrain: cazul lui 

Mohammed Ramadan23, cea din 7 iulie 2016 referitoare la Bahrain24, cea din 16 

februarie 2017 referitoare la execuțiile din Kuwait și Bahrain25 și cea din 

3 octombrie 2017 referitoare la restrângerea spațiului societății civile în țările în curs de 

dezvoltare26, 

– având în vedere declarațiile purtătorului de cuvânt al Serviciului European de Acțiune 

Externă, cea din 17 iunie 2015 referitoare la condamnarea lui Ali Salman, Secretar 

General al partidului Al-Wefaq din Bahrain, cea din 11 iulie 2017 referitoare la 

condamnarea lui Nabeel Rajab de către o instanță din Bahrain și cea din 6 iunie 2018 

referitoare la condamnarea apărătorului drepturilor omului din Bahrain, Nabeel Rajab, 

– având în vedere declarația din 22 noiembrie 2017 a președintelui Subcomisiei sale 

pentru drepturile omului, 

– având în vedere reuniunea din 15 mai 2018 a grupului informal de lucru UE-Bahrain 

pentru drepturile omului, 

– având în vedere declarația din 11 septembrie 2017 a Înaltului Comisar al ONU pentru 

Drepturile Omului, Zeid Ra’ad Al Hussein, referitoare la situația din Bahrain, 

– având în vedere declarația din 12 mai 2017 a Comitetul contra torturii din cadrul ONU, 

                                                 
21  JO C 93, 24.3.2017, p. 154. 
22  JO C 265, 11.8.2017, p. 151. 
23  JO C 35, 31.1.2018, p. 42. 
24  JO C 101, 16.3.2018, p. 130. 
25  Texte adoptate, P8_TA(2017)0044. 
26  Texte adoptate, P8_TA(2017)0365. 
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– având în vedere Constituția Bahrainului adoptată în februarie 2002, în special capitolul 

3 din cuprinsul său, articolul 364 din Codul Penal din Bahrain și Legea din 1963 

privind cetățenia statului Bahrain, 

– având în vedere raportul din noiembrie 2011 al Comisiei independente de anchetă din 

Bahrain (CIAB), 

– având în vedere orientările UE privind apărătorii drepturilor omului, dialogurile cu țări 

terțe privind drepturile omului, pedeapsa cu moartea, tortura și libertatea de exprimare 

online și offline, 

– având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice din 1966, 

Convenția împotriva torturii și altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau 

degradante, Convenția cu privire la drepturile copilului, precum și Carta arabă a 

drepturilor omului, la care Bahrainul este parte, 

– având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948, în special articolul 

15, 

– având în vedere articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din 

Regulamentul său de procedură, 

A. întrucât, la 5 iunie 2018, Înalta Curte de Apel din Bahrain a hotărât să confirme 

condamnarea la cinci ani de închisoare a lui Nabeel Rajab, apărător de seamă al 

drepturilor omului, pentru „răspândirea de zvonuri false pe timp de război” (articolul 

133 din Codul Penal al Bahrainului), „proferarea de insulte la adresa unei țări vecine” 

(articolul 215) și „proferarea de insulte la adresa unui organ statutar” (articolul 216) în 

legătură cu două mesaje pe care le-a postat pe Twitter privind presupuse acte de tortură 

desfășurate în închisoarea din Jaw, Bahrain, și atacurile aeriene ale coaliției conduse de 

Arabia Saudită în Yemen; întrucât aceste acuzații sunt întemeiate pe dispoziții care 

transferă în domeniul penal dreptul la libertatea de exprimare, protejat în temeiul 

articolului 19 din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, ratificat 

de Bahrain în 2006; întrucât este de așteptat ca Nabeel Rajab să introducă un ultim 

recurs în fața Curții de Casație din Bahrain; 

B. întrucât Nabeel Rajab urma să fie eliberat în această lună, după ce a executat o 

pedeapsă de doi ani în închisoare în condiții de detenție degradante, care pot fi 

considerate rele tratamente, pentru că, în 2015 și 2016, a acordat interviuri televizate 

privind restricțiile impuse libertății presei în Bahrain; întrucât, înainte de a fi arestat 

arbitrar, în iunie 2016, lui Nabeel Rajab i s-a interzis să călătorească și a executat o 

pedeapsă de doi ani de închisoarea, între 2012 și 2014, deoarece și-a exercitat dreptul la 

libertatea de exprimare și de întrunire; Întrucât Grupul de lucru al ONU privind detenția 

arbitrară a stabilit în 2013 că el a fost deținut în mod arbitrar pentru rolul său de 

contribuitor la coordonarea și organizarea demonstrațiilor din Bahrain; întrucât a fost 

supus unor procese inechitabile; 

C. întrucât, pe lângă această nouă sentință de cinci ani, Nabeel Rajab s-ar putea confrunta 

cu alte condamnări la închisoare pentru o serie de până la 14 cazuri pendinte în care se 

pare că este acuzat de guvern, care prevăd acuzații suplimentare de „răspândire de știri 

și declarații false și de zvonuri răuvoitoare care subminează prestigiul statului”; 

întrucât, în plus, la 12 septembrie 2017, guvernul l-a acuzat de „răspândire de știri 
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false”, „incitare la ură împotriva regimului” și „incitare la nerespectarea legii” pe 

platformele de comunicare socială; 

D. întrucât Nabeel Rajab a suferit ca urmare a condițiilor proaste din închisori, care i-au 

afectat grav sănătatea fizică; întrucât familia sa a relatat, de asemenea, că nu are voie să 

își părăsească celula timp de 23 de ore pe zi, ca o formă de pedeapsă, ceea ce a dus, în 

timp, la șubrezirea serioasă a sănătății sale; întrucât, potrivit relatărilor, se pare că 

administrația penitenciarului perturbă intenționat administrarea tratamentului medical al 

lui Nabeel Rajab; 

E. întrucât cazul lui Nabeel Rajab a devenit un simbol pentru apărătorii drepturilor omului 

și respectarea libertății de exprimare în Bahrain și contrazice angajamentele asumate de 

guvernul din Bahrain; întrucât Nabeel Rajab este doar una dintr-o serie de persoane 

care fac obiectul detenției arbitrare și al urmăririi penale pentru a-și fi exercitat 

libertatea de exprimare și de întrunire; 

F. întrucât, în mai 2017, Comitetul ONU contra torturii a studiat acuzațiile numeroase și 

coerente referitoare la practicile larg răspândite de tortură și rele tratamente aplicate 

persoanelor private de libertate, în special celor arestați pentru acuzații de terorism, și 

și-a exprimat profunda îngrijorare cu privire la cazurile care îi implică pe Nabeel Rajab, 

Abdulhadi al-Khawaja, Naji Fateel Hussain Jawad, Abdulwahab Hussain și Abduljalil 

al-Singace; 

G. întrucât a existat o creștere semnificativă numărului de execuții și de condamnări la 

moarte după întreruperea, în februarie 2017, a unui moratoriu de șapte ani, în contextul 

acuzațiilor neîntrerupte de tortură și de rele tratamente; întrucât Bahrainul a reluat 

judecarea civililor în fața unor tribunale militare, ca urmare a modificării constituției 

adoptate în aprilie 2017; întrucât autoritățile au acordat din nou competențe de arestare 

și de anchetare Agenției Naționale pentru Securitate, în ciuda istoricului acesteia de 

tortură și abuzuri; 

H. întrucât situația din Bahrain a devenit critică în ceea ce privește libertatea de exprimare, 

de asociere și de întrunire pașnică; întrucât reprimarea consolidată a apărătorilor 

drepturilor omului pașnici și a activiștilor pașnici ai opoziției prevede pedepse cu 

închisoarea, exilul, interdicții de călătorie, retragerea cetățeniei sau amenințări grave și 

intimidări ca urmare a activităților lor pașnice; 

I. întrucât Consiliul Reprezentanților și Consiliul Shura din Bahrain au aprobat o 

modificare a Legii privind exercitarea drepturilor politice care va face imposibilă 

participarea politică independentă la alegerile din 2018; 

J. întrucât, în 2016, cea mai mare formațiune a opoziției politice din Bahrain, Al-Wefaq, a 

fost interzisă, activele i-au fost înghețate, iar site-ul internet, blocat în Bahrain de către 

regimul din Bahrain; întrucât sediul formațiunii a fost percheziționat, ceea ce a dus la 

acuzarea acesteia de „nerespectarea cronică a constituției regatului și contestarea 

legitimității acesteia” și de „solicitarea de ingerințe externe”, precum și de „promovarea 

violențelor și a sprijinirea organizațiilor teroriste”; 

K. întrucât, la 31 mai 2017, o instanță din Bahrain a dispus dizolvarea grupului de opoziție 

Societatea Națională pentru Acțiune Democratică (Waad) din Bahrain; întrucât, la 26 

octombrie 2017, Înalta Curtea de Apel din Bahrain a confirmat hotărârea curții de apel 
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de a dizolva grupul Waad; 

L. întrucât, la 15 mai 2018, în cadrul unui proces colectiv inechitabil, Înalta Curte Penală 

din Bahrain a retras cetățenia a 115 de persoane în contextul unor relatări privind acte 

de tortură și nerespectarea garanțiilor procedurale; întrucât amenințarea cu retragerea 

cetățeniei sau retragerea efectivă a cetățeniei sunt folosite ca mijloace de represiune 

politică; întrucât multor persoane din Bahrain, inclusiv copii, provenind în principal din 

pătura populației șiite, li s-a retras cetățenia, încălcând în mod direct articolul 15 din 

Declarația universală a drepturilor omului și în articolul 7 din Convenția cu privire la 

drepturile copilului; 

M. întrucât, în urma protestelor din 2011 și a concluziilor raportului Comisiei independente 

de anchetă a Regatului Bahrain, au fost înființate o serie de organe interne pentru a 

monitoriza abuzurile guvernamentale, dar acestea nu sunt suficient de eficace și de 

independente; întrucât lipsa independenței acestor organe ar duce la o lipsă de asumare 

a responsabilității în cadrul guvernului din Bahrain și a forțelor de securitate; întrucât 

acest lucru a promovat o cultură a impunității care subminează eforturile de reformă 

democratică și continuă să destabilizeze țara; 

N. întrucât UE consideră că cooperarea strânsă cu societatea civilă și cu apărătorii 

drepturilor omului din țările terțe este una dintre principalele sale priorități pentru 

promovarea drepturilor omului și combaterea încălcărilor acestora, 

1. solicită eliberarea imediată a tuturor persoanelor deținute exclusiv pentru activități 

pașnice în domeniul drepturilor omului sau pentru activități politice; solicită încetarea 

tuturor actelor de violență, hărțuire și intimidare, inclusiv la nivel judiciar, precum și a 

cenzurării apărătorilor drepturilor omului, a adversarilor politici, a manifestanților, a 

actorilor societății civile și a rudelor lor din interiorul și exteriorul țării de către 

autoritățile de stat și de către forțele și serviciile de securitate; condamnă continuarea 

represiunii în ceea ce privește drepturile democratice fundamentale, în special libertatea 

de exprimare, de asociere și de întrunire, pluralismul politic, opoziția pașnică și statul 

de drept în Bahrain; 

2. solicită eliberarea imediată și necondiționată a dlui Rajab, renunțarea la orice acuzație 

restantă împotriva lui, și solicită autorităților să se asigure că, până la eliberarea sa, 

acesta nu va fi supus torturii sau altor rele tratamente și va avea acces periodic la 

familia sa și la avocații pe care și i-a ales, precum și la asistență medicală adecvată; 

condamnă detenția lui Nabeel Rajab, care încalcă, printre altele, dreptul său la libertatea 

de exprimare și la libertatea de circulație; 

3. invită autoritățile din Bahrain să își respecte obligațiile și angajamentele internaționale 

de a respecta drepturile omului și libertățile fundamentale și să asigure un mediu sigur 

și propice pentru apărătorii drepturilor omului și criticii autorităților, inclusiv în 

contextul alegerilor din 2018, în care drepturile la libertatea de exprimare, de asociere și 

de întrunire pașnică sunt garantate; reamintește guvernului din Bahrain de 

responsabilitatea sa de a asigura securitatea și siguranța tuturor cetățenilor indiferent de 

opiniile sau afilierile lor politice sau de confesiunea acestora; 

4. deplânge condițiile nefavorabile din închisori și utilizarea torturii de către personalul de 

securitate și din închisori în Bahrain; îndeamnă autoritățile din Bahrain să se abțină de 

la orice acte de tortură, tratamente cu cruzime și degradante ale deținuților, să 
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investigheze pe deplin toate acuzațiile de încălcare a drepturilor fundamentale ale 

deținuților și de tortură și să îi aducă pe făptași în fața justiției; 

5. reamintește autorităților din Bahrain că articolul 15 din Convenția împotriva torturii și 

altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante interzice utilizarea ca 

probă în cadrul procedurilor judiciare a oricărei declarații făcute ca urmare a torturii; 

invită ratificarea imediată de către Bahrain a protocolului opțional la Convenția 

împotriva torturii; 

6. condamnă cu fermitate numărul ridicat al condamnărilor la moarte pronunțate în 

această țară și solicită un moratoriu oficial privind toate execuțiile; solicită o revizuire a 

tuturor sentințelor de condamnare la moarte pentru a asigura faptul că procesele în 

cauză au respectat standardele internaționale; 

7. invită autoritățile să modifice Constituția pentru a pune capăt utilizării tribunalelor 

militare pentru judecarea civililor; 

8. condamnă deposedarea în masă de cetățenie, care este folosită ca măsură de retorsiune, 

și îndeamnă autoritățile din Bahrain să anuleze decizia și să respecte obligațiile și 

normele internaționale; 

9. invită autoritățile din Bahrain să ridice imediat interdicția de călătorie asupra 

apărătorilor drepturilor omului și insistă ca autoritățile să garanteze în orice situație că 

apărătorii drepturilor omului în Bahrain sunt în măsură să își desfășoare activitățile 

legitime de apărare a drepturilor omului, la nivel național și internațional, fără 

obstacole, intimidare sau hărțuire; 

10. încurajează guvernul din Bahrain să urmărească stabilitatea prin reforme și printr-o 

reconciliere incluzivă într-un mediu în care nemulțumirile politice legitime și pașnice 

pot fi exprimate în mod liber, în special având în vedere viitoarele alegeri pentru 

Consiliul Reprezentanților, programate pentru luna octombrie 2018; condamnă, în acest 

sens, atacurile asupra opoziției și asupra societății civile din Bahrain, inclusiv 

suspendarea societății de opoziție Al-Wefaq, dizolvarea grupului de opoziție Waad și 

interzicerea participării membrilor acestor grupuri dizolvate la viitoarele alegeri; 

consideră că aceste acțiuni încalcă principiul pluralismului democratic și al alegerilor 

libere și echitabile și contravin acordurilor internaționale și Constituției statului 

Bahrain; invită toate părțile să se implice într-un dialog național autentic pentru a 

relansa un proces pașnic și relevant de reconciliere națională; 

11. solicită Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe 

și politica de securitate, Serviciului European de Acțiune Externă, Consiliului și statelor 

membre să semnaleze sistematic îngrijorările referitoare la încălcarea drepturilor 

omului în Bahrain și să ia în considerare introducerea unor măsuri orientate împotriva 

celor care sunt responsabili de încălcări grave ale drepturilor omului; 

12. îndeamnă UE și statele sale membre să continue să facă trimitere la Bahrain în 

declarațiile UE și ale statelor membre la postul 4 în cadrul viitoarei sesiuni a 

Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU; 

13. invită guvernul din Bahrain să coopereze cu raportorii speciali ai ONU (în special în 

ceea ce privește tortura, libertatea de întrunire, libertatea de religie și de convingere, 
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independența judecătorilor și a avocaților și apărătorii drepturilor omului) și să emită o 

invitație permanentă în favoarea lor; îndeamnă autoritățile din Bahrain să acorde ONG-

urilor internaționale și jurnaliștilor libertate de acces la Bahrain, inclusiv în scopul 

stabilirii contactului cu apărătorii drepturilor omului aflați în detenție; 

14. regretă faptul că tehnologiile de supraveghere sunt exportate de către societățile 

europene către Bahrain și subliniază necesitatea ca autoritățile de control al exporturilor 

UE să ia în considerare criteriile legate de drepturile omului înainte de acordarea unei 

licențe de export către o țară terță; solicită tuturor statelor membre ale UE să respecte 

cu strictețe Codul de conduită al UE privind exporturile de arme și, în special, să pună 

capăt tuturor transferurilor de arme, echipamente și materiale de supraveghere și 

obținere de informații care pot fi utilizate de Bahrain pentru reprimarea continuă a 

drepturilor omului; 

15. regretă refuzul repetat al Bahrainului de a primi o delegație oficială a Subcomisiei sale 

pentru drepturile omului; invită autoritățile din Bahrain să permită ca o delegație 

oficială a deputaților Parlamentului European să viziteze țara în misiune, cu scopul de a 

organiza reuniuni cu autoritățile publice și cu reprezentanții societății civile; 

16. regretă faptul că Premiul Chaillot al delegației UE pentru promovarea drepturilor 

omului în regiunea Consiliului de Cooperare pentru Statele Arabe din Golf a fost 

decernat în 2014 Instituției Naționale pentru Drepturile Omului din Bahrain, care a 

justificat în mod repetat încălcările drepturilor omului întreprinse de guvernul din 

Bahrain, inclusiv încarcerarea lui Nabeel Rajab; 

17. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 

Comisiei, Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri 

externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, 

Guvernului și Parlamentului Regatului Bahrain, precum și membrilor Consiliul de 

Cooperare al Golfului; cere traducerea prezentei rezoluții în limba arabă. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0261 

Situația refugiaților din minoritatea Rohingya, în special starea critică a 

copiilor  

Rezoluţia Parlamentului European din 14 iunie 2018 referitoare la situația refugiaților 

din etnia rohingya, cu referire specială la starea critică a copiilor (2018/2756(RSP)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Myanmar și la situația 

minorității rohingya, 

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Bangladesh, 

– având în vedere concluziile Consiliului din 20 iunie 2016 referitoare la strategia UE 

față de Myanmar/Birmania, 

– având în vedere concluziile Consiliului din 26 februarie 2018 privind 

Myanmar/Birmania, 

– având în vedere orientările UE privind promovarea și protecția drepturilor copilului, 

adoptate de Consiliu în 6 martie 2017, 

– având în vedere declarația din 30 martie 2016 a Vicepreședintei Comisiei/Înaltei 

Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Federica 

Mogherini, privind asumarea mandatului de către noul guvern al Uniunii 

Myanmar/Birmania, 

– având în vedere comunicatul de presă comun cu privire la cel de al patrulea dialog UE-

Myanmar/Birmania pe tema drepturilor omului din 5 martie 2018, 

– având în vedere Convenția ONU din 1951 privind statutul refugiaților și Protocolul din 

1967 la aceasta, 

– având în vedere Convenția ONU cu privire la drepturile copilului, 

– având în vedere Convenția privind statutul apatrizilor din 1954 și Convenția privind 

reducerea apatridiei din 1961, 

– având în vedere Planul global de acțiune al Agenției ONU pentru refugiați (UNHCR) 

privind eradicarea apatridiei (2014-2024), din noiembrie 2014, 
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– având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948, 

– având în vedere Raportul final al Comisiei consultative privind statul Rakhine din 

august 2017, 

– având în vedere Carta Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), 

– având în vedere Raportul Secretarului General al ONU prezentat în fața Consiliului de 

Securitate al ONU privind violențele sexuale asociate conflictelor, publicat la 23 martie 

2018, 

– având în vedere articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din 

Regulamentul său de procedură, 

A. întrucât 720 000 de copii aparținând populației rohingya din Bangladesh și Myanmar au 

nevoie disperată de asistență umanitară și protecție; 

B. întrucât în statul Rakhine din Myanmar au locuit aproximativ 1,3 milioane de rohingya, 

un grup minoritar predominant musulman care este supus unor represiuni și încălcări 

continue și grave ale drepturilor omului, inclusiv amenințări la adresa vieții și 

securității, nesocotirea drepturilor la sănătate și educație, muncă forțată, violență 

sexuală și limitări ale drepturilor politice; întrucât musulmanii rohingya sunt considerați 

a fi cea mai persecutată minoritate și cel mai mare grup de apatrizi; 

C. întrucât din august 2017 peste 900 000 de refugiați de etnie rohingya, din care 534 000 

de copii, au fugit din calea violențelor îndreptate împotriva lor și au încercat să se 

refugieze în Bangladesh, temându-se pentru viețile lor; întrucât se estimează că 

aproximativ 1 000 de copii rohingya mai mici de cinci ani au fost uciși în toiul 

violențelor din Myanmar; întrucât, potrivit parlamentarilor ASEAN pentru drepturile 

omului (APHR), 28 300 de copii rohingya și-au pierdut cel puțin unul dintre părinți, în 

timp ce alte 7 700 au declarat că și-au pierdut ambii părinți, ceea ce duce numărul de 

părinți uciși la 43 700; 

D. întrucât mai mult de 14 000 de copii mai mici de cinci ani suferă de malnutriție acută 

gravă; întrucât copiii rohingya au fost victimele sau martorii unor evenimente 

traumatice, inclusiv în multe cazuri pierderea unuia sau a ambilor părinți, separarea de 

propriile familii, abuz fizic, traume psihologice, malnutriție, boli, exploatare sexuală și 

martorii crimelor împotriva umanității petrecute în statul Rakhine, inclusiv incendierea 

sistematică a locuințelor, bătăile și violurile comise împotriva populației rohingya; 

E. întrucât Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Zeid Ra’ad al-Hussein, a 

descris operațiunile guvernului din Myanmar drept un exemplu clasic de „purificare 

etnică” și o „ manevră cinică pentru a strămuta forțat un număr mare de persoane, fără 

posibilitatea de returnare”; 

F. întrucât, deseori, crizele le afectează mai grav și în mai multe feluri pe femei și fete 

decât pe bărbați și băieți, prin accentuarea, perpetuarea și agravarea inegalităților de 

gen persistente și preexistente, a violenței de gen și a discriminării; 

G. întrucât soldații din Myanmar utilizează violul ca armă în campania lor de purificare 

etnică în statul Rakhine; întrucât violența sexuală este utilizată pentru a diviza 

comunități întregi și a descuraja femeile și fetele să se întoarcă la casele lor; întrucât în 
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taberele de refugiați victimele violurilor au de înfruntat excluziunea socială din partea 

propriilor comunități; întrucât UNCHR a solicitat informații cu privire la 

responsabilitatea militarilor din Myanmar pentru violarea în masă a femeilor și fetelor 

rohingya; 

H. întrucât mulți dintre refugiați sunt femei gravide sau cu copii mici care au străbătut 

mulți kilometri pe jos, ajungând în taberele de refugiați cu sănătatea șubrezită de stresul 

psihic și fizic, foamete și răni; 

I. întrucât la nouă luni de la începerea atacurilor soldaților și milițienilor din Myanmar 

împotriva populației rohingya, organizațiile umanitare prevăd că în taberele de refugiați 

sunt așteptați să se nască nu mai puțin de 48 000 de copii; 

J. întrucât accesul femeilor și copiilor din taberele de refugiați din Bangladesh la asistență 

medicală este foarte limitat; întrucât femeile însărcinate și mamele ar trebui să 

beneficieze de serviciile de asistență medicală obstetrică de urgență de care au nevoie, 

inclusiv îngrijire prenatală, naștere sigură, îngrijirea nou-născuților, sprijin pentru 

alăptare și servicii permanente de sănătate reproductivă; 

K. întrucât copiii și femeile rohingya sunt foarte expuși riscului de a fi victime ale 

traficului pentru prostituție, precum și riscului de hărțuire și violență sexuală în taberele 

de refugiați din Bangladesh; întrucât copiii rohingya pierduți din taberele de refugiați 

sunt cei mai vulnerabili, fiind expuși riscului de a deveni victime ale traficului de 

persoane; 

L. întrucât copiii rohingya nu au acces suficient la educația formală; întrucât doar copiii 

rohingya foarte mici copii primesc o educație de bază prin învățare informală în 

taberele de refugiați, pe când copiii mai mari au acces limitat sau nu au acces deloc la 

educație formală; 

M. întrucât în Bangladesh a început sezonul musonic și sunt temeri că situația o să se 

înrăutățească semnificativ; întrucât cel puțin 200 000 de oameni din taberele de 

refugiați sunt expuși pericolului iminent de inundații și alunecări de teren; întrucât 

planează amenințări grave asupra vieților, adăposturilor și rezervelor de alimente și apă; 

întrucât există un risc ridicat de răspândire a bolilor, inclusiv holeră și hepatită, în 

timpul inundațiilor musonice; întrucât foarte puțini dintre refugiații rohingya au avut 

acces la asistență medicală sau vaccinări înainte de sosirea în Bangladesh; 

N. întrucât Myanmar a refuzat până în prezent să lase o misiune de anchetă a Consiliului 

pentru Drepturile Omului al ONU să intre în țară și l-a expulzat pe Raportorul special al 

ONU pentru situația drepturilor omului în Myanmar, Yanghee Lee, respingând aproape 

toate acuzațiile de atrocități comise de forțele sale de securitate în statul Rakhine; 

O. întrucât Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale (CPI) afirmă că cele mai 

grave crime care preocupă întreaga comunitate internațională, în special genocidul, 

crimele împotriva umanității și crimele de război, nu trebuie să rămână nepedepsite; 

întrucât, în aprilie 2018, procurorul CPI a solicitat instanței să hotărască dacă CPI își 

poate exercita jurisdicția în privința acuzațiilor de deportare a etnicilor rohingya din 

Myanmar în Bangladesh; întrucât o hotărâre afirmând jurisdicția CPI i-ar putea 

deschide acesteia calea pentru a cerceta Myanmar pentru crime împotriva umanității 

sau deportare; 
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P. întrucât China și Rusia au blocat, în martie 2017, adoptarea de către Consiliul de 

Securitate al Organizației Națiunilor Unite a unei rezoluții privind situația minorității 

rohingya din Myanmar, 

Q. întrucât lipsa oricărei perspective realiste de returnare voluntară în condiții de siguranță 

și lipsa de progrese politice în soluționarea crizei din Myanmar sugerează că această 

situație nu va fi rezolvată pe termen scurt și necesită, prin urmare, o abordare durabilă, 

abordând în special drepturile și nevoile copiilor; 

R. întrucât între Myanmar, UNHCR și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare 

(PNUD) a fost semnat la 6 iunie 2018 un memorandum de înțelegere tripartit; întrucât 

UNHCR a afirmat că condițiile nu sunt încă propice pentru returnări voluntare; 

S. întrucât, în mai 2018, Comisia a acordat ajutor umanitar în valoare de 40 de milioane 

EUR, oferind asistență de primă necesitate civililor rohingya vulnerabili și 

comunităților-gazdă din Bangladesh și statul Rakhine; întrucât aceste fonduri vin în 

completarea sumei de 51 de milioane EUR mobilizate în 2017; 

T. întrucât, în martie 2018, ONU a lansat un apel la colectarea a 951 de milioane USD 

pentru a-i ajuta pe refugiații rohingya în cursul anului 2018, dar până în prezent s-a 

primit numai aproximativ 20 % din suma vizată, 

1. condamnă ferm atacurile din Myanmar îndreptate împotriva populației rohingya, care, 

potrivit UNHCR, sunt echivalente unor acte de epurare etnică; este profund preocupat 

de gravitatea și amploarea crescânde ale încălcărilor drepturilor omului, printre care se 

numără asasinate, ciocniri violente, distrugeri ale unor proprietăți private și strămutarea 

a sute de mii de civili; îndeamnă forțele armate și de securitate din Myanmar să pună 

capăt imediat asasinatelor, hărțuirilor și violurilor împotriva populației rohingya, 

precum și incendierii caselor acesteia; 

2. îndeamnă guvernul din Myanmar să permită accesul neîngrădit în statul Rakhine al 

observatorilor internaționali și al organizațiilor pentru drepturile omului și ajutor 

umanitar, inclusiv al ONU și al ONG-urilor internaționale, în special al Misiunii de 

informare a ONU instituite de UNHCR în martie 2017, cu scopul de a asigura 

desfășurarea unor anchete independente și imparțiale privind acuzațiile de încălcări 

grave ale drepturilor omului comise de toate părțile; 

3. reamintește nevoia de asistență medicală și psihologică care să fie oferită în taberele de 

refugiați, adaptată în special pentru grupurile vulnerabile, inclusiv femei și copii; 

solicită servicii care să sprijine mai bine victimele violurilor și ale agresiunii sexuale; 

insistă ca toate femeile și fetele să aibă acces la informații și servicii privind sănătatea 

sexuală și reproductivă, inclusiv la contracepție și la avorturi în condiții de siguranță; 

4. salută asistența prenatală și postnatală oferită de agenții și organizații; reamintește 

importanța creării unor sisteme de înregistrare și de emitere de certificate de naștere, 

pentru a asigura faptul că nou-născuții dispun de acte de identitate, pentru a garanta 

drepturile legale și accesul la serviciile de bază și pentru a sprijini regăsirea familiei, în 

conformitate cu angajamentul guvernului din Bangladesh de a asigura înregistrarea 

tuturor nașterilor care au loc pe teritoriul său; reamintește că menținerea unității 

familiale este esențială pentru ca acești copii să beneficieze de drepturile lor; 
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5. ia act cu deosebită îngrijorare de oferta educațională insuficientă destinată copiilor 

rohingya din taberele de refugiați; invită autoritățile din Bangladesh să garanteze 

copiilor rohingya un acces deplin și suficient la educație de calitate în propria lor limbă; 

subliniază riscul unei generații pierdute în cadrul comunității dacă nu se vor lua 

măsurile necesare pentru a asigura educația adecvată a copiilor; subliniază că este 

important să se permită accesul deplin la educație, întrucât aceasta poate fi furnizată în 

unități școlare de agențiile ONU și ONG-uri, astfel încât toți copiii să-și poată dezvolta 

potențialul; 

6. este extrem de preocupat de apariția în taberele de refugiați a numeroase cazuri de 

prostituție forțată, trafic de ființe umane și violență sexuală, inclusiv cazuri de căsătorie 

între copii, violență în cuplu, precum și de exploatare și abuzuri sexuale; îndeamnă 

autoritățile din Bangladesh și Myanmar ca, în cooperare cu UNHCR, să asigure 

securitatea refugiaților rohingya aflați pe teritoriul lor, în special prin intensificarea 

luptei împotriva traficului de persoane și a prostituției infantile și prin distrugerea 

rețelelor existente; 

7. salută eforturile depuse de guvernul și populația din Bangladesh pentru a oferi refugiu 

și securitate refugiaților rohingya și le încurajează să continue să furnizeze asistență 

umanitară refugiaților veniți din Myanmar; solicită să se acorde în continuare sprijin 

internațional comunităților care îi găzduiesc pe refugiați, inclusiv prin tratarea 

problemelor interne sociale, economice, în domeniul educației și în cel al asistenței 

medicale; insistă asupra importanței de le asculta și a le implica pe femei în elaborarea 

măsurilor umanitare și de consolidare a rezilienței, alături de toate părțile interesate; 

8. insistă ca guvernul din Myanmar să garanteze întoarcerea în siguranță, voluntară și 

demnă, sub supravegherea deplină a ONU, a celor care doresc să revină în patria lor; 

îndeamnă guvernele din Myanmar și Bangladesh să respecte integral principiul 

nereturnării; 

9. salută memorandumul de înțelegere încheiat între Myanmar, UNHCR și PNUD, la 6 

iunie 2018, ca un prim pas concret către o implicare deplină a agențiilor ONU în 

procesul de repatriere; subliniază totuși importanța punerii acordului la dispoziția 

publicului cât mai curând posibil; 

10. subliniază că este important să se asigure faptul că actorii din domeniul umanitar pot 

oferi servicii de urgență, inclusiv pentru bolile cu transmitere sexuală și cazurile de 

violență sexuală; îi îndeamnă pe toți donatorii să majoreze finanțarea acordată, astfel 

încât să pună la dispoziție întreaga gamă de servicii de sănătate maternă; 

11. salută campania ONU care urmărește să pună capăt apatridiei până în 2024; reamintește 

că rohingya sunt o parte integrantă a populației din Myanmar, trebuind, prin urmare, să 

fie recunoscuți ca atare în legislație, așa cum a recomandat comisia consultativă; 

12. reamintește că responsabilitatea financiară pentru sprijinirea populației de refugiați nu 

ar trebui să revină în mod disproporționat Bangladeshului; solicită comunității 

internaționale și donatorilor internaționali să se implice mai mult de urgență și să pună 

la dispoziție fondurile indispensabile pentru a continua furnizarea de ajutor și asistență 

umanitară necesară și pentru a sprijini eficient femeile și copiii rohingya, în special 

femeile însărcinate, copiii și victimele violurilor, precum și pentru a sprijini autoritățile 

locale și comunitățile-gazdă din Bangladesh; 
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13. salută adoptarea de către Consiliu, la 26 aprilie 2018, a unui cadru de măsuri care sunt 

îndreptate împotriva funcționarilor responsabili de încălcări grave ale drepturilor 

omului și care înăsprește embargoul UE asupra armelor; îndeamnă UE și statele sale 

membre să aplice toate măsurile fără întârziere; invită, de asemenea, Consiliul de 

Securitate al ONU să impună la nivel mondial un embargou cuprinzător asupra armelor 

împotriva Myanmar, prin suspendarea tuturor aprovizionărilor directe și indirecte, a 

vânzării sau transferului, inclusiv a tranzitului și a transbordării de arme, muniții și 

echipament militar și de securitate, precum și a furnizării de instruire sau altă asistență 

militară și de securitate; 

14. invită din nou Comisia să evalueze consecințele în contextul preferințelor comerciale de 

care beneficiază Myanmarul, inclusiv să analizeze posibilitatea inițierii unei anchete în 

temeiul mecanismelor prevăzute în cadrul regimului Everything But Arms („Totul în 

afară de arme”);  

15. invită SEAE și statele membre să urmărească tragerea la răspundere în cadrul forurilor 

multilaterale a persoanelor responsabile de comiterea de crime în Myanmar; ia act de 

solicitarea Procurorului General al CPI adresată judecătorilor Curții de a confirma 

jurisdicția CPI în ceea ce privește crima de deportare a etnicilor rohingya din Myanmar 

în Bangladesh; îndeamnă UE și statele membre ale UE să preia inițiativa în cadrul 

Consiliului de Securitate al ONU și adreseze CPI o rezoluție specifică privind întreaga 

situație din Myanmar/statul Rakhine; îndeamnă statele membre ale UE să preia 

inițiativa în cadrul Adunării Generale a ONU și în cadrul Consiliului pentru Drepturile 

Omului al ONU și să asigure instituirea de urgență a unui mecanism internațional, 

imparțial și independent, care să sprijine anchetarea presupuselor atrocități; 

16. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție guvernului și 

parlamentului din Myanmar, consilierului de stat Aung San Suu Kyi, guvernului și 

parlamentului din Bangladesh, Vicepreședintei Comisiei / Înaltei Reprezentante a 

Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Comisiei, guvernelor și 

parlamentelor statelor membre ale UE, Secretarului General al ASEAN, Comisiei 

interguvernamentale pentru drepturile omului a ASEAN, Raportorului special al ONU 

privind situația drepturilor omului în Myanmar, Înaltului Comisar al ONU pentru 

Refugiați și Consiliului ONU pentru Drepturile Omului. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0265 

Obiecțiuni la un act delegat: Măsuri de conservare în domeniul pescuitului 

pentru protecția mediului marin în Marea Nordului  

Rezoluţia Parlamentului European din 14 iunie 2018 referitoare la Regulamentul 

delegat al Comisiei din 2 martie 2018 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 

2017/118 de instituire a unor măsuri de conservare în domeniul pescuitului pentru 

protecția mediului marin în Marea Nordului  (C(2018)01194 – 2018/2614(DEA)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere Regulamentul delegat al Comisiei (C(2018)01194), 

– având în vedere articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de 

modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului 

și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale 

Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului27, în special articolul 11 alineatul 

(2) și articolul 46 alineatul (5), 

– având în vedere Regulamentul delegat (UE) al Comisiei 2017/118 din 5 septembrie 

2016 de instituire a unor măsuri de conservare în domeniul pescuitului pentru protecția 

mediului marin în Marea Nordului28, 

– având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru pescuit, 

– având în vedere articolul 105 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură, 

A. întrucât statele membre au obligația să ajungă la o stare ecologică bună a apelor marine 

până în 2020, în conformitate cu articolul 1 alineatul (1) din Directiva 2008/56/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 de instituire a unui cadru de 

acțiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin (Directiva-cadru 

Strategia pentru mediul marin )29, iar articolul 2 alineatul (5) litera (j) din Regulamentul 

(UE) nr. 1380/2013 impune ca politica comună în domeniul pescuitului să contribuie la 

                                                 
27  JO L 354, 28.12.2013, p. 22. 
28  JO L 19, 25.1.2017, p. 10. 
29  JO L 164, 28.12.2013, p. 19. 
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realizarea acestui obiectiv; 

B. întrucât Comitetul științific, tehnic și economic pentru pescuit (CSTEP), în concluziile 

avizului său științific relevant30, a exprimat o serie de preocupări în ceea ce privește 

eficacitatea măsurilor propuse pentru speciile și habitatele protejate și pentru 

integritatea fundului mării; întrucât aceste preocupări nu au fost reflectate pe deplin în 

considerentele din regulamentul delegat în curs de examinare; 

C. întrucât, în avizul său științific, CSTEP a remarcat, de asemenea, că cifrele referitoare 

la activitatea de pescuit în cauză, pe care se bazează măsurile propuse, sunt din 

perioada 2010-2012 și, prin urmare, ar putea fi depășite; 

D. întrucât numărul nedefinit de nave care ar urma să fie vizate de derogările parțial 

temporare menționate la articolele 3b, 3c și 3e din Regulamentul delegat (UE) 

2017/118 al Comisiei, modificat prin regulamentul delegat în curs de examinare, ar 

putea avea un impact asupra eficacității măsurilor propuse; 

E. întrucât definiția conceptului de „unelte de pescuit alternative cu impact asupra 

fundului mării”, stabilită la articolul 2 punctul 2 din Regulamentul delegat (UE) 

2017/118 al Comisiei, modificat prin regulamentul delegat în curs de examinare, 

trebuie să fie însoțită de precizări suplimentare; întrucât, în cazul în care se referă și la 

pescuitul cu impulsuri electrice, o astfel de definiție ar fi în contradicție cu mandatul de 

negociere adoptat de Parlament la 16 ianuarie 201831 în cadrul procedurii legislative 

ordinare pentru adoptarea unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului 

privind conservarea resurselor piscicole și protejarea ecosistemelor marine prin măsuri 

tehnice32; 

F. întrucât impactul „uneltelor de pescuit alternative cu impact asupra fundului mării” 

propuse ar putea fi totuși considerabil mai mare decât cel al altor echipamente, care 

sunt parțial interzise (traulele daneze și năvoadele marine de fund); 

G. întrucât clauza de revizuire și de raportare din propunerea de act delegat nu se aplică 

noilor zone propuse și gestionării acestora, făcând astfel imposibilă o evaluare 

transparentă a eficacității măsurilor, în special a uneltelor alternative cu impact asupra 

fundului mării, care au fost testate recent, 

1. formulează obiecțiuni la regulamentul delegat al Comisiei; 

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei și de a-i 

notifica faptul că regulamentul delegat nu poate intra în vigoare; 

3. solicită Comisiei să prezinte un nou act delegat care să țină cont de preocupările 

menționate mai sus; 

4. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 

guvernelor și parlamentelor statelor membre. 

                                                 
30  Comitetul științific, tehnic și economic pentru pescuit (CSTEP) (2017) – Raportul celei 

de a 54-a reuniuni plenare (PLEN-17-01). 
31  Texte adoptate, P8_TA(2018)0003. 
32  Procedura legislativă 2016/0074(COD). 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0266 

Teritoriile georgiene ocupate la 10 ani de la invazia rusă  

Rezoluţia Parlamentului European din 14 iunie 2018 referitoare la teritoriile ocupate 

georgiene la zece ani de la invazia rusă (2018/2741(RSP)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere acordul de încetare a focului din 12 august 2008, mediat de UE și 

semnat de Georgia și de Federația Rusă, precum și acordul de implementare din 8 

septembrie 2008, 

– având în vedere Rezoluția sa din 21 ianuarie 2016 referitoare la acordurile de 

asociere/zonele de liber schimb aprofundat și cuprinzător cu Georgia, Republica 

Moldova și Ucraina33, 

– având în vedere Rezoluția sa din 13 decembrie 2017 referitoare la raportul anual 

referitor la punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune34, 

– având în vedere Declarațiile comune ale Summiturilor Parteneriatului Estic, în special 

cea din 2017, de la Bruxelles, 

– având în vedere comunicările comune ale Comisiei și Serviciului European de Acțiune 

Externă (SEAE) privind Politica europeană de vecinătate (PEV), în special Raportul din 

18 mai 2017 privind punerea în aplicare a reexaminării PEV (JOIN(2017)0018) și 

documentul de lucru comun din 9 iunie 2017, intitulat „Parteneriatul estic - 20 de 

obiective pentru 2020: concentrarea pe prioritățile-cheie și rezultatele concrete” 

(SWD(2017)0300), precum și comunicarea din 2016 intitulată „O strategie globală 

pentru politica externă și de securitate a Uniunii Europene”, 

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la situația din vecinătatea estică și, 

în special, Recomandarea sa din 15 noiembrie 2017 adresată Consiliului, Comisiei și 

SEAE privind Parteneriatul Estic, în perspectiva summitului din noiembrie 201735, 

– având în vedere trimiterea misiunii de monitorizare a UE (EUMM) în Georgia, la 15 

septembrie 2008, 

                                                 
33  JO C 11, 12.1.2018, p. 82. 
34  Texte adoptate, P8_TA(2017)0493. 
35  Texte adoptate, P8_TA(2017)0440. 
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– având în vedere Raportul misiunii internaționale independente de informare privind 

conflictul din Georgia din 2009, condusă de Heidi Tagliavini, 

– având în vedere articolul 123 alineatele (2) și (4) din Regulamentul său de procedură, 

A. întrucât Georgia aniversează 100 de ani de la prima republică georgiană democrată, 

creată în 1918 și este mândră, în mod justificat, de realizările sale contemporane; 

B. întrucât UE susține categoric suveranitatea și integritatea teritorială a Georgiei în 

interiorul granițelor sale recunoscute internațional; 

C. întrucât, la 10 de ani după agresiunea militară a Rusiei în Georgia din august 2008, 

Federația Rusă continuă ocupația ilegală a teritoriilor georgiene Abhazia și 

Țhinvali/Osetia de Sud, subminând dreptul internațional și sistemul internațional bazat 

pe norme; întrucât așa-numitele acorduri de integrare și alianță dintre Rusia și Abhazia 

și Osetia de Sud, semnate în 2014 și 2015, sunt încălcări clare ale dreptului 

internațional, ale principiilor OSCE și ale angajamentelor internaționale ale Rusiei; 

întrucât Uniunea Europeană nu recunoaște cadrul așa-ziselor alegeri și referendumul 

organizat de separatiștii susținuți de Rusia în regiunile georgiene Abhazia și Osetia de 

Sud, în 2016 și 2017; 

D. întrucât UE își menține angajamentul ferm în favoarea soluționării pașnice a 

conflictului ruso-georgian, cu respectarea deplină a normelor și principiilor 

fundamentale ale dreptului internațional; 

E. întrucât Rusia își crește continuu prezența militară ilegală în teritoriile ocupate din 

Georgia, construind noi baze, aducând noi de trupe și echipamente și efectuând exerciții 

militare; 

F. întrucât Rusia continuă să-și încalce obligațiile internaționale și refuză să aplice acordul 

de încetare a focului din 12 august 2008, mediat de UE; 

G. întrucât Rusia continuă să izoleze Abhazia și Țhinvali/Osetia de Sud de restul țării, 

închizând tot mai multe puncte de trecere, instalând bariere fizice de-a lungul liniei de 

demarcație administrativă (LDA) și ducând o campanie de distrugere a culturii 

georgiene; 

H. întrucât această linie este deplasată, lent dar constant, tot mai mult în teritoriul controlat 

de Tbilisi, printr-un proces cunoscut ca „frontierizare”, în unele locuri situându-se 

foarte aproape de infrastructuri critice, cum ar fi autostrăzile și conductele de gaz; 

I. întrucât sute de mii de persoane strămutate intern și refugiați expulzați forțat din 

teritoriile georgiene Abhazia și Țhinvali/Osetia de Sud, ca urmare a mai multor valuri 

de purificare etnică, continuă să fie private de dreptul lor fundamental de a se întoarce 

în siguranță și demnitate la casele lor; 

J. întrucât în regiunile ocupate din Georgia au loc încălcări ale drepturilor de bază ale 

omului, printre care dreptul la libertatea de circulație și de ședere, dreptul la proprietate 

și dreptul de acces la educație în limba maternă; întrucât continuă detențiile ilegale și 

răpirile; 

K. întrucât Federația Rusă, în calitate de putere care exercită un control efectiv asupra 
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teritoriilor georgiene Abhazia și Țhinvali/Osetia de Sud, poartă întreaga 

responsabilitate pentru încălcările grave ale drepturilor omului și pentru situația 

umanitară din aceste teritorii; 

L. întrucât invazia din 2008 a fost primul atac major al Rusiei împotriva ordinii europene; 

întrucât acest atac a fost ulterior urmat de altele, printre care anexarea Crimeii și 

războiul din estul Ucrainei; 

M. întrucât Archil Tatunashvili, Giga Otkhozoria și Davit Basharuli, georgieni strămutați 

intern, și-au pierdut viața ca urmare a acțiunilor brutale ale regimurilor ruse ocupante 

din Suhumi și Țhinvali; 

N. întrucât Curtea Penală Internațională (CPI) a deschis o anchetă asupra crimelor de 

război și a crimelor împotriva umanității care se pare că au fost comise în acest conflict; 

O. întrucât vizita comună ad-hoc în Georgia, pe 12 august 2008, a liderilor est-europeni 

Lech Kaczyński, președintele Poloniei, Toomas Hendrik Ilves, președintele Estoniei, 

Valdas Adamkus, președintele Lituaniei, Ivars Godmanis, prim-ministrul Letoniei și 

Victor Iușcenko, președintele Ucrainei, este considerată la scară largă ca un factor 

important în împiedicarea avansării Rusiei către Tbilisi, într-un moment în care trupele 

ruse erau la doar 50 km de capitala Georgiei, precum și în facilitarea medierii încetării 

focului de către Președinția franceză a Consiliului UE; 

P. întrucât Federația Rusă continuă să refuze accesul EUMM în teritoriile georgiene 

Abhazia și Țhinvali/Osetia de Sud, încălcând acordul de încetare a focului din 12 

august 2008, mediat de UE, și împiedicând astfel misiunea să își îndeplinească în 

totalitate mandatul; 

1. își reafirmă sprijinul inechivoc pentru integritatea și suveranitatea teritorială a Georgiei; 

subliniază că principiile consacrate în Carta ONU, în Actul final de la Helsinki din 

1975 și în Carta de la Paris a OSCE din 1990 reprezintă piatra de temelie a unei Europe 

pașnice; 

2. reiterează faptul că suveranitatea, independența și soluționarea pașnică a litigiilor 

reprezintă principii fundamentale ale ordinii securitare europene; subliniază că 

soluționarea conflictelor din Georgia este esențială pentru îmbunătățirii securității și a 

stabilității întregului continent european; consideră că aceste conflicte și ocupația 

continuă a teritoriilor georgiene reprezintă o potențială amenințare la adresa 

suveranității altor țări europene; 

3. solicită Federației Ruse să își anuleze decizia privind recunoașterea așa-zisei 

independențe a teritoriilor georgiene Abhazia și Țhinvali/Osetia de Sud; condamnă 

decizia Venezuelei, Nicaraguei, Siriei și Nauru de a recunoaște Abhazia și Osetia de 

Sud și le cere să revoce recunoașterea; 

4. subliniază că Federația Rusă trebuie să respecte necondiționat toate dispozițiile 

acordului de încetare a focului din 12 august 2008, în special angajamentul de a-și 

retrage toate forțele armate de pe teritoriul Georgiei; 

5. cere Federației Ruse să pună capăt ocupației teritoriilor georgiene Abhazia și 

Țhinvali/Osetia de Sud și să respecte întru totul suveranitatea și integritatea teritorială a 
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Georgiei și inviolabilitatea frontierelor sale recunoscute internațional, precum și să 

oprească integrarea de facto a ambelor regiuni în administrația rusă; 

6. confirmă angajamentul ferm al UE de a contribui la soluționarea pașnică a conflictului 

ruso-georgian, utilizând toate instrumentele de care dispune, în cadrul unei abordări 

globale, printre care Reprezentantul special pentru Caucazul de Sud și criza din 

Georgia, copreședinția dezbaterilor internaționale de la Geneva, EUMM în Georgia și 

politica de nerecunoaștere și de implicare; 

7. solicită insistent guvernului Georgiei să continue să coopereze cu CPI, facilitând 

investigațiile Biroului Procurorului CPI și asigurându-se că Grefa CPI își poate 

îndeplini mandatul în ceea ce privește informarea și participarea victimelor; 

8. solicită Federației Ruse să permită accesul EUMM în teritoriile georgiene Abhazia și 

Țhinvali/Osetia de Sud, conform mandatului acesteia; reamintește că EUMM este 

singura prezență internațională permanentă la fața locului, care furnizează informații 

imparțiale cu privire la situația de-a lungul liniilor de demarcație administrativă, și 

solicită prelungirea mandatului acesteia după 14 decembrie 2018; 

9. solicită Federației Ruse să pună capăt „frontierizării” LDA pe care o încearcă prin 

instalarea de garduri de sârmă ghimpată și de alte bariere artificiale; solicită, de 

asemenea, încetarea incursiunilor în teritoriul controlat de guvernul georgian și a 

extinderii LDA, obstrucționând voit contactele dintre oameni și izolând populația din 

ambele regiuni ocupate; 

10. condamnă distrugerea intenționată a satelor georgiene și a bisericilor georgiene din 

teritoriile ocupate din Abhazia și Țhinvali/Osetia de Sud, precum și tentativa deliberată 

de a șterge urmele culturii și istoriei georgiene în teritoriile ocupate; condamnă, de 

asemenea, inițiativele antagoniste și divizante, cum ar fi așa-zisul referendum din 2017 

pentru aprobarea schimbării denumirii regiunii Țhinvali/Osetia de Sud; 

11. solicită Federației Ruse să respecte principiul soluționării pașnice a conflictelor, 

răspunzând angajamentului unilateral asumat de Georgia de a nu face uz de forță, 

conform celor declarate de președintele Georgiei în discursul adresat Parlamentului 

European, la 23 noiembrie 2010; 

12. salută noua inițiativă de pace a guvernului Georgiei, intitulată „Un pas către un viitor 

mai bun”, care urmărește îmbunătățirea condițiilor umanitare și socioeconomice ale 

populației din teritoriile georgiene Abhazia și Țhinvali/Osetia de Sud și promovarea 

contactelor personale și a încrederii între comunitățile divizate; 

13. reamintește Federației Ruse, ca putere de ocupație, obligațiile sale față de populație, 

precum și faptul că trebuie să înceteze încălcarea drepturilor omului, restricționarea 

libertății de circulație și de ședere, discriminarea pe motive etnice și încălcarea 

dreptului de proprietate și a dreptului la educație în limba maternă în teritoriile ocupate 

din Georgia; 

14. invită, de asemenea, Federația Rusă să pună capăt impunității și crimelor pe motive 

etnice în teritoriile georgiene Abhazia și Țhinvali/Osetia de Sud și să elimine toate 

obstacolele pentru aducerea în fața justiției a autorilor faptelor ilegale care au condus la 

moartea celor trei georgieni strămutați în interiorul țării, Archil Tatunașvili, Giga 
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Otkhozoria și David Bașaruli; 

15. salută adoptarea de către Parlamentul Georgiei a rezoluției bipartite care stabilește o 

listă neagră a persoanelor responsabile de astfel de încălcări sau de mușamalizarea lor 

(lista Oțhozoria - Tatunașvili); invită și statele membre și Consiliul să-i pună pe o listă 

neagră pe cei care apar sau pot apărea pe lista Otkhozoria-Tatunashvili și să impună 

sancțiuni la nivel național sau la nivelul UE împotriva lor; 

16. invită insistent Federația Rusă să permită întoarcerea în condiții de siguranță și 

demnitate a persoanelor strămutate intern și a refugiaților la casele lor și să asigure un 

acces neîngrădit la fața locului pentru mecanismele internaționale de monitorizare a 

drepturilor omului; 

17. condamnă din nou politicile subversive de propagandă, de dezinformare și infiltrare pe 

platformele de comunicare socială care vizează slăbirea democrației și societății din 

Georgia prin discreditarea instituțiilor, manipularea opiniei publice, difuzarea unor știri 

false, alimentarea tensiunilor sociale și promovarea neîncrederii generale față de media; 

condamnă, în acest context, războiul informațional condus de Rusia, prin intermediul 

mass-mediei controlate de stat, care răspândește deliberat știri false pentru a influența 

politica internă și a submina procesele de integrare europeană; 

18. subliniază că este necesară o poziție coerentă, coordonată, unită și fermă a comunității 

internaționale împotriva politicii Rusiei de ocupare și anexare, aceasta fiind singura 

modalitate de a se ajunge la o soluționare pașnică a conflictelor în Georgia și de a 

împiedica apariția unor conflicte similare în vecinătate; 

19. invită instituțiile UE să adopte o abordare coerentă cu cea a Parlamentului European și 

cu politicile parlamentelor naționale ale statelor membre, utilizând termeni mai clari și 

mai preciși pentru a defini agresiunea Rusiei în Georgia, ca ocupație de către Federația 

Rusă a teritoriilor georgiene Abhazia și Țhinvali/Osetia de Sud; 

20. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 

Comisiei și Serviciului European de Acțiune Externă, Organizației pentru Securitate și 

Cooperare în Europa, guvernelor și parlamentelor statelor membre, guvernelor și 

parlamentelor țărilor Parteneriatului Estic și guvernului și parlamentului Federației 

Ruse. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


