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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0426 

Stabilirea sediului Autorității Bancare Europene ***I 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 25 octombrie 2018 referitoare la 

propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a 

Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 în ceea ce privește stabilirea sediului Autorității 

Bancare Europene (COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD)) 

 

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 

(COM(2017)0734), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 

Comisie (C8-0420/2017), 

– având în vedere articolul 295 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

precum și Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare 

dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie, care și-au demonstrat angajamentul 

față de cooperarea loială și transparentă pe parcursul întregului ciclu legislativ și 

asigurarea egalității între colegiuitori; 

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

Europene, 

– având în vedere Declarația comună din 19 iulie 2012 a Parlamentului European, a 

Consiliului Uniunii Europene și a Comisiei Europene privind agențiile descentralizate, 

– având în vedere procedura care a condus la o decizie privind mutarea Agenției 

Europene pentru Medicamente și a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea 

Bancară Europeană) (EBA), în contextul retragerii Regatului Unit din Uniune, astfel 

cum a fost aprobată în cadrul Consiliului European (articolul 50 din TUE) la 22 iunie 

2017; 

– după consultarea Băncii Centrale Europene, 
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– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 17 ianuarie 20181, 

– 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 17 octombrie 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, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizul 

Comisiei pentru bugete, precum și cel al Comisiei pentru afaceri constituționale (A8-

0153/2018), 

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

2. ia act de declarația Consiliului anexată la prezenta rezoluție; 

3.  solicită revizuirea imediată a abordării comune anexate la Declarația comună a 

Parlamentului European, a Consiliului Uniunii Europene și a Comisiei Europene 

privind agențiile descentralizate din 19 iulie 2012, pentru a ține seama în mod 

corespunzător de rolul Parlamentului European în procesul decizional privind sediul 

agențiilor, având în vedere prerogativele sale de colegiuitor în cadrul procedurii 

legislative ordinare, și solicită, așadar, implicarea strânsă a Parlamentului European în 

acest proces decizional; 

4. reamintește criteriile definite de către Comisie și aprobate de șefii de stat sau de guvern 

ai UE 27 la Consiliul European (formatul articolului 50 din TUE) din 22 iunie 2017 

pentru mutarea agențiilor Uniunii cu sediul în Londra în contextul retragerii Regatului 

Unit din Uniune, și anume: i) asigurarea că agenția poate ocupa sediul și poate să își 

preia atribuțiile la data retragerii Regatului Unit din Uniune; ii) accesibilitatea 

amplasamentului; iii) existența unei infrastructuri educaționale adecvate pentru copiii 

personalului agenției; iv) accesul corespunzător la piața forței de muncă, securitate 

socială și asistență medicală, atât pentru copii, cât și pentru soți/soții; v) continuitatea 

activității și vi) echilibrul geografic;  

5. regretă faptul că Parlamentul nu a fost implicat în procesul de definire și de ponderare a 

criteriilor pentru a selecta amplasarea sediului ABE, în ciuda prerogativelor 

Parlamentului, conform cărora Parlamentul și Consiliul legiferează împreună asupra 

Regulamentului (UE) nr. 1093/20102 de instituire a ABE și stabilire a amplasării 

sediului său;  

6. reamintește că decizia din 2010 privind amplasarea ABE, împreună cu decizia privind 

amplasarea EIOPA și ESMA, au fost luate în conformitate cu procedura legislativă 

ordinară după o procedură de trilog completă; constată că amplasarea sediului celeilalte 

agenții ce urmează a se muta de la Londra a fost decis prin comun acord între 

                                                 
1  JO C 197, 8.6.2018, p. 72. 
2  Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 

noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea 
bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 
2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12). 
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reprezentanții guvernelor statelor membre, reuniți la nivel de șefi de stat și de guvern; 

atrage atenția asupra faptului că Consiliul (formatul articolului 50 din TUE) a ales noul 

sediu al ABE pe baza Declarației comune privind agențiile descentralizate din 19 iulie 

2012, a cărei putere de lege este inferioară Regulamentului (UE) nr. 1093/2010;  

7. regretă lipsa de transparență și de răspundere ce a caracterizat procedura de vot la care a 

procedat Consiliul la 20 noiembrie 2017, deciziile finale fiind luate prin tragere la sorți; 

subliniază faptul că agențiile sunt în prezent finanțate parțial de la bugetul Uniunii și că, 

de asemenea, costurile de transfer vor fi parțial acoperite de la bugetul Uniunii și fac 

obiectul unor negocieri în curs de desfășurare între Uniunea Europeană și Regatul Unit; 

subliniază, prin urmare, necesitatea răspunderii democratice, precum și a unui proces 

decizional ușor de înțeles și transparent în interesul cetățenilor europeni; solicită detalii 

suplimentare cu privire la ponderarea criteriilor aplicate de Consiliu în procedura de 

selecție pentru amplasarea sediului ABE; 

8. consideră că Parlamentul  ar trebui să fie implicat în mod sistematic și pe picior de 

egalitate cu Comisia și Consiliul în definirea și ponderarea criteriilor pentru stabilirea 

sediilor tuturor organismelor și agențiilor Uniunii; invită Comisia și Consiliul să 

lanseze o revizuire a Declarației comune din 19 iulie 2012 privind agențiile 

descentralizate, cu scopul de a asigura o implicare accentuată a Parlamentului 

European, respectând în special competențele sale de codecizie;  

9. subliniază diferitele sarcini și domenii de competență ale autorităților europene de 

supraveghere ABE, EIOPA și ESMA; reamintește decizia deliberată a colegiuitorilor de 

a înființa trei autorități cu atribuții distincte și domenii de competență separate, una 

pentru sectorul bancar, una pentru valori mobiliare și una pentru asigurări și pensii; 

solicită ca această separare să rămână în continuare reflectată în competențele de 

reglementare și de supraveghere, în modul lor de organizare și în finanțarea activităților 

lor, independent de locul unde este amplasat sediul lor, permițând totodată, unde este 

posibil, partajarea serviciilor administrative și de gestionare a clădirilor care nu sunt 

legate de activitățile de bază; solicită Comisiei și Consiliului să protejeze structura 

actuală a celor trei autorități în timpul și după finalizarea procesului de mutare a ABE; 

solicită o actualizare periodică din partea Comisiei în această privință, în special în 

timpul procedurii legislative în curs privind revizuirea autorităților europene de 

supraveghere (COM(2017)0536); reamintește că articolul 7 din Regulamentul (UE) nr. 

1093/2010 face parte din procedura legislativă în curs de revizuire a Autorităților 

europene de supraveghere (COM(2017)0536); 

10.  subliniază faptul că noul sediu trebuie să fie gata, iar mutarea să aibă loc înainte de 

momentul în care retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană intră în vigoare;  

11. 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; 

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

parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 
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P8_TC1-COD(2017)0326 

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 25 octombrie 2018 în 

vederea adoptării Regulamentului (UE) 2018/... al Parlamentului European și al 

Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 în ceea ce privește 

stabilirea sediului Autorității Bancare Europene 

(Text cu relevanță pentru SEE) 

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114, 

având în vedere propunerea Comisiei Europene, 

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale, 

după consultarea Băncii Centrale Europene, 

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European3, 

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară4, 

întrucât: 

                                                 
3 JO C 197, 8.6.2018, p. 72. 
4  Poziția Parlamentului European din 25 octombrie 2018. 
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(1) În contextul notificării transmise de Regatul Unit la 29 martie 2017 privind intenția 

sa de a se retrage din Uniune în temeiul articolului 50 din Tratatul privind Uniunea 

Europeană (TUE), celelalte 27 de state membre, reunite la 20 noiembrie 2017 în 

contextul Consiliului, au ales Paris, Franța, drept noul sediu al Autorității europene 

de supraveghere (Autoritatea Bancară Europeană) ("autoritatea"). 

(2) Luând act de "Raportul comun al negociatorilor Uniunii Europene și ai 

Guvernului Regatului Unit privind progresele înregistrate în timpul primei etape a 

negocierilor purtate în temeiul articolului 50 din TUE privind retragerea ordonată 

a Regatului Unit din Uniunea Europeană" din 8 decembrie 2017 și, în special, de 

capitolul din acesta privind decontul financiar, precum și de angajamentul 

Regatului Unit de a contribui la bugetul general al Uniunii pentru exercițiile 

financiare 2019 și 2020, ca și cum ar continua să facă parte din Uniune, și de a 

contribui la cota care îi revine din finanțarea angajamentelor restante la 

31 decembrie 2020, costurile aferente transferării sediului autorității, rezultate din 

decizia Regatului Unit de a se retrage din Uniune, urmează să fie suportate de toți 

contribuabilii Uniunii prin intermediul bugetului general al Uniunii. Regatul Unit 

s-a oferit să poarte discuții cu agențiile Uniunii care își au sediul la Londra pentru 

a analiza modul în care acestea și-ar putea reduce costurile aferente retragerii lor. 
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(3) Având în vedere articolul 50 alineatul (3) din TUE, autoritatea ar trebui să se mute 

la noul sediu ▌la 30 martie 2019 ▌. 

(4) Pentru a asigura buna funcționare a autorității în noul său amplasament, înainte de 

mutarea autorității în noul său sediu ar trebui încheiat un acord între autoritate și 

Franța privind sediul și ar trebui aprobat un proiect de construcție în conformitate 

cu articolul 88 din Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei5. Noul 

sediu ar trebui să fie pregătit pentru mutarea definitivă până la 30 martie 2019. 

Acordul privind sediul ar trebui să reflecte responsabilitatea care le revine 

autorităților franceze de a asigura condițiile optime pentru a garanta funcționarea 

corespunzătoare a autorității în contextul mutării sale.  

(5) Transferul sediului autorității nu pune în discuție planul de personal al acesteia, 

astfel cum a fost adoptat de Parlamentul European și de Consiliu, și nici modul în 

care dispozițiile Statutului funcționarilor se aplică funcționarilor și celorlalți 

agenți care lucrează în cadrul autorității. 

                                                 
5 Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind 

regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din 
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al 
Consiliului (JO L 328, 7.12.2013, p. 42). 
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(6) Mutarea sediului autorității nu ar trebui să aibă consecințe asupra executării 

mandatelor distincte sau asupra menținerii statutelor juridice separate ale 

autorităților europene de supraveghere. Mutarea ar putea permite, dacă este 

cazul, utilizarea în comun de către agențiile Uniunii a serviciilor de suport 

administrativ și de gestionare a infrastructurilor care nu sunt legate de activitățile 

de bază. 
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(7) Relațiile dintre instituțiile Uniunii urmează să se desfășoare într-un cadru de 

cooperare loială reciprocă, fiecare instituție acționând în limitele atribuțiilor care 

îi sunt conferite prin TUE și prin Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 

și în conformitate cu procedurile, condițiile și obiectivele prevăzute de acestea. 

(8) Pentru a acorda autorității suficient timp pentru mutarea în noul sediu, prezentul 

regulament ar trebui să intre în vigoare în regim de urgență după adoptarea sa în 

conformitate cu procedura legislativă ordinară. 

(9) Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al 

Consiliului6 ar trebui modificat în consecință, 

                                                 
6 Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 

noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea 
bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 
2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12). 
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ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 

Articolul 1 

Articolul 7 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 se înlocuiește cu următorul text: 

„Articolul 7 

Sediul 

Autoritatea își are sediul la Paris,  Franța. 

Amplasarea sediului autorității nu afectează îndeplinirea de către autoritate a 

atribuțiilor și sarcinilor sale, organizarea structurii sale de conducere, 

funcționarea organizației sale principale sau finanțarea principală a 

activităților sale, permițând, în același timp, dacă este cazul, utilizarea în 

comun cu alte agenții ale Uniunii a serviciilor de suport administrativ și de 

gestionare a infrastructurilor care nu sunt legate de activitățile  de bază ale 

autorității.  Până la ... [data  aplicării  prezentului regulament de modificare] 

și, ulterior,  la fiecare 12 luni, Comisia prezintă Parlamentului European și 

Consiliului un raport privind modul în care autoritățile europene de 

supraveghere se conformează cu respectiva cerință.” 

Articolul 2 

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene. 

Prezentul regulament se aplică ▌de la 30 martie 2019 ▌.  

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate 

statele membre. 

Adoptat la, 

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu 

Președintele Președintele 



 

 14 

ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ 

Declarație a Consiliului cu privire la ABE/EMA 

Reamintind angajamentul Parlamentului European, al Consiliului și al Comisiei de a coopera 

în mod loial și transparent și având în vedere procesul urmat pentru mutarea sediului EMA și 

a sediului ABE, care a fost specific situației și care nu constituie un precedent pentru 

stabilirea sediilor agențiilor pe viitor, 

 

Reamintind prevederile tratatelor, Consiliul recunoaște importanța desfășurării unui schimb 

intens de informații începând din etapele inițiale ale viitoarelor procese de stabilire a sediilor 

agențiilor. 

Un astfel de schimb timpuriu de informații le-ar permite celor trei instituții să își exercite mai 

ușor drepturile, în conformitate cu tratatele, prin procedurile aferente. 

 

Consiliul ia act de solicitarea PE de a revizui, cât mai curând posibil, Declarația comună și 

abordarea comună privind agențiile descentralizate, care datează din 2012. Ca prim pas în 

acest sens, Consiliul invită Comisia să prezinte, până în aprilie 2019, o analiză aprofundată 

referitoare la punerea în aplicare a declarației comune și a abordării comune în ceea ce 

privește stabilirea sediilor agențiilor descentralizate. Această analiză ar urma să servească 

drept bază pentru examinarea căii de urmat în vederea demarării procesului unei astfel de 

revizuiri. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0427 

Stabilirea sediului Agenției Europene pentru Medicamente ***I 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 25 octombrie 2018 referitoare la 

propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a 

Regulamentului (CE) nr. 726/2004 în ceea ce privește stabilirea sediului Agenției 

Europene pentru Medicamente (COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD)) 

 

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 

(COM(2017)0735), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolele 114 și 168 alineatul (4) litera (c) 

din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost 

prezentată de către Comisie (C8-0421/2017), 

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

Europene, 

– 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 17 octombrie 2018, de a aproba 

poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din 

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță 

alimentară și avizul Comisiei pentru afaceri constituționale (A8-0063/2018), 

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare7; 

2. denunță Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului Uniunii Europene 

și a Comisiei Europene privind agențiile descentralizate din 19 iulie 2012 și abordarea 

comună anexată la aceasta și solicită ca Parlamentul European să se implice 

                                                 
7  Prezenta poziție înlocuiește amendamentele adoptate la 15 martie 2018 (Texte adoptate, 

P8_TA(2018)0086). 
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îndeaproape în procesul decizional privind stabilirea și transferul sediului agențiilor și 

al organelor, având în vedere prerogativele sale de colegiuitor în cadrul procedurii 

legislative ordinare; 

3. aprobă declarația sa, anexată la prezenta rezoluție; 

4. ia act de declarația Consiliului anexată la prezenta rezoluție; 

5. regretă faptul că Parlamentul European – și, în ultimă instanță, reprezentanții cetățenilor 

Uniunii – nu au fost implicați pe deplin în procedura de selecție a noului sediu al 

Agenției Europene pentru Medicamente (EMA), care a fost finalizată, în cele din urmă, 

prin tragere la sorți, deși este o decizie atât de importantă; observă că deciziile privind 

sediul organelor și agențiilor este necesar să fie adoptate – și trebuie să fie adoptate, din 

punct de vedere legal – în cadrul procedurii legislative ordinare, în care Parlamentul 

European și Consiliul sunt colegiuitori cu drepturi egale, respectându-se pe deplin 

prerogativele Parlamentului European; 

6. regretă decizia Consiliului care conduce la o agravare a disproporționalității geografice, 

doar 9 din 37 de agenții descentralizate ale UE fiind situate în noile state membre, 

contrar concluziilor Consiliului European 5381/04 și 11018/1/08, ambele acordând 

prioritate noilor state membre; 

7. face apel la autoritățile bugetare și la Comisie să asigure că țara-gazdă actuală va 

suporta integral costurile aferente mutării sediului EMA; subliniază faptul că unele 

dintre costurile mutării din locația actuală vor trebui să fie prefinanțate din bugetul 

Uniunii, înainte de înțelegerea financiară cu țara-gazdă actuală; 

8. face apel la autoritățile bugetare și la Comisie să asigure că guvernul neerlandez va 

suporta integral costurile suplimentare legate de cele două mutări ale sediului EMA, 

prima într-o clădire temporară, iar a doua în clădirea Vivaldi, pentru ca acestea să nu 

aibă un impact negativ asupra bugetului general al Uniunii; 

9. face apel la autoritățile bugetare și la Comisie să asigure că cele două mutări nu vor 

pune în pericol nevoile operaționale normale ale EMA și să garanteze continuitatea 

activității și funcționarea corespunzătoare a Agenției, fără întreruperi, după luna martie 

a anului 2019; 

10. 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; 

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

parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 
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P8_TC1-COD(2017)0328 

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 25 octombrie 2018 în 

vederea adoptării Regulamentului (UE) 2018/... al Parlamentului European și al 

Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 în ceea ce privește 

stabilirea sediului Agenției Europene pentru Medicamente 

 

(Text cu relevanță pentru SEE) 

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114 și 

articolul 168 alineatul (4) litera (c), 

având în vedere propunerea Comisiei Europene, 

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale, 

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European8,  

după consultarea Comitetului Regiunilor, 

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară9, 

întrucât: 

                                                 
8 JO C 197, 8.6.2018, p. 71. 
9 Poziția Parlamentului European din 25 octombrie 2018. 
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(1) În contextul notificării transmise de Regatul Unit la 29 martie 2017 cu privire la 

intenția sa de a se retrage din Uniune în temeiul articolului 50 din Tratatul privind 

Uniunea Europeană („TUE”), celelalte 27 de state membre, reunite la 20 noiembrie 

2017 în contextul Consiliului , au ales orașul Amsterdam, Țările de Jos, drept noul 

sediu al Agenției Europene pentru Medicamente („Agenția”). 

(2) Având în vedere articolul 50 alineatul (3) din TUE, Agenția ▌ar trebui să se mute la  

noul sediu ▌  la 30 martie 2019 ▌. 

(3) Pentru a asigura buna funcționare a Agenției în noul său amplasament, ar trebui 

încheiat un acord între Agenție și Țările de Jos privind sediul înainte ca Agenția să 

se mute la  noul sediu. 
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(4) Este de apreciat faptul că autoritățile Țărilor de Jos depun eforturi pentru a 

asigura eficacitatea operațională, continuitatea activității și funcționarea fără 

întreruperi a Agenției, în cursul și ulterior transferului. Cu toate acestea, având în 

vedere această situație extraordinară,  s-ar putea ca Agenția să trebuiască să se 

concentreze temporar asupra sarcinilor sale principale și să stabilească prioritatea 

altor activități în funcție de impactul acestora asupra sănătății publice și de 

posibilitatea Agenției de a funcționa.  

(5) Comisia ar trebui să monitorizeze în ansamblu procesul de transfer al Agenției la 

noul său sediu și să acorde sprijin în limitele competențelor sale. 

(6) Pentru a acorda Agenției suficient timp pentru transfer, prezentul regulament ar 

trebui să intre în vigoare în regim de urgență. 

(7) Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al 

Consiliului10 ar trebui modificat în consecință, 

                                                 
10 Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 

martie 2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea și supravegherea 
medicamentelor de uz uman și veterinar și de instituire a unei Agenții Europene pentru 
Medicamente (JO L 136, 30.4.2004, p. 1). 
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ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 

Articolul 1 

Se introduce următorul articol în Regulamentul (CE) nr. 726/2004: 

„Articolul 71a 

Agenția își are sediul la Amsterdam, Țările de Jos. 

Autoritățile competente din Țările de Jos iau toate măsurile necesare pentru a se asigura 

că Agenția se poate muta în sediul temporar cel târziu la 1 ianuarie 2019 și în sediul 

permanent cel târziu la 16 noiembrie 2019. 

Până la... [trei luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament de modificare] și, 

ulterior,  la fiecare trei luni, până la mutarea Agenției în sediul său permanent, autoritățile 

competente din Țările de Jos prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport 

scris referitor la progresele înregistrate cu privire la adaptările aduse sediului temporar și 

la construirea clădirii permanente.” 

Articolul 2 

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene. 

Prezentul regulament se aplică ▌ de la 30 martie 2019 ▌. 

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate 

statele membre. 

Adoptat la ..., 

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu 

Președintele Președintele 
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ANEXE LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ 

 

Declarația Parlamentului European 

Parlamentul European regretă faptul că rolul său de colegiuitor nu a fost luat în considerare în 

mod corespunzător, deoarece nu a fost implicat în procedura care a condus la selectarea 

noului sediu al Agenției Europene pentru Medicamente. 

Parlamentul European dorește să reamintească prerogativele sale de colegiuitor și insistă ca 

procedura legislativă ordinară să fie pe deplin respectată în ceea ce privește deciziile 

referitoare la sediul organelor și agențiilor. 

În calitatea sa de unică instituție a Uniunii aleasă în mod direct și de reprezentant al 

cetățenilor Uniunii, Parlamentul European este principalul garant al respectării principiului 

democratic în Uniune. 

Parlamentul European condamnă procedura urmată pentru alegerea noului sediu, care a privat 

de facto Parlamentul European de prerogativele sale, întrucât acesta nu a fost efectiv implicat 

în acest proces, iar acum se așteaptă din partea sa doar să confirme alegerea noului sediu prin 

intermediul procedurii legislative ordinare. 

Parlamentul European reamintește că abordarea comună anexată Declarației comune a 

Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei privind agențiile descentralizate, semnată 

în 2012, nu este obligatorie din punct de vedere juridic, astfel cum se precizează în declarația 

însăși, și a fost convenită fără a aduce atingere competenței legislative a instituțiilor. 

Prin urmare, Parlamentul European insistă ca procedura privind selectarea unui nou sediu al 

agențiilor să fie revizuită și să nu mai fie aplicată în forma sa actuală, pe viitor. 

În fine, Parlamentul European dorește să reamintească, de asemenea, că cele trei instituții s-

au angajat în cadrul Acordului interinstituțional din 13 aprilie 2016  privind o mai bună 

legiferare să coopereze în mod loial și transparent, reamintind egalitatea ambilor colegiuitori, 

astfel cum este consacrată în tratate.
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Declarația Consiliului cu privire la ABE/EMA Reamintind angajamentul PE, al 

Consiliului și al Comisiei de a coopera în mod loial și transparent și având în vedere procesul 

urmat pentru mutarea sediului EMA și a sediului ABE, care a fost specific situației și care nu 

constituie un precedent pentru stabilirea sediilor agențiilor pe viitor, 

 

Reamintind prevederile tratatelor, Consiliul recunoaște importanța desfășurării unui schimb 

intens de informații începând din etapele inițiale ale viitoarelor procese de stabilire a sediilor 

agențiilor. 

Un astfel de schimb timpuriu de informații le-ar permite celor trei instituții să își exercite mai 

ușor drepturile, în conformitate cu tratatele, prin procedurile aferente. 

 

Consiliul ia act de solicitarea PE de a revizui, cât mai curând posibil, Declarația comună și 

abordarea comună privind agențiile descentralizate, care datează din 2012. Ca prim pas în 

acest sens, Consiliul invită Comisia să prezinte, până în aprilie 2019, o analiză aprofundată 

referitoare la punerea în aplicare a declarației comune și a abordării comune în ceea ce 

privește stabilirea sediilor agențiilor descentralizate. Această analiză ar urma să servească 

drept bază pentru examinarea căii de urmat în vederea demarării procesului unei astfel de 

revizuiri. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0387 

Publicarea electronică a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene *** 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 23 octombrie 2018 referitoare la 

proiectul de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 

216/2013 privind publicarea electronică a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene 

(14463/2017 – C8-0412/2018 – 2017/0039(APP)) 

 

(Procedura legislativă specială – aprobare) 

Parlamentul European, 

– având în vedere proiectul de regulament al Consiliului (14463/2017), 

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

352 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0412/2018), 

– având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice privind temeiul juridic propus, 

– având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 39 din Regulamentul său de 

procedură, 

– având în vedere recomandarea Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0323/2018), 

1. aprobă proiectul de regulament al Consiliului; 

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

parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0388 

Acordul UE-Bahamas privind exonerarea de obligația de a deține viză de 

scurtă ședere *** 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 23 octombrie 2018 referitoare la 

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

dintre Uniunea Europeană și Uniunea Bahamas de modificare a Acordului dintre 

Comunitatea Europeană și Uniunea Bahamas privind exonerarea de obligația de a 

deține viză de scurtă ședere (12389/2017 – C8-0173/2018 – 2017/0169(NLE)) 

 

(Procedura de aprobare) 

Parlamentul European, 

– având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (12389/2017), 

– având în vedere proiectul de acord dintre Uniunea Europeană și Uniunea Bahamas de 

modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Uniunea Bahamas privind 

exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere (12388/2017),  

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

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

punctul (v) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0173/2018), 

– 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 

(A8-0304/2018), 

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 Uniunii 

Bahamas. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0389 

Acordul UE-Mauritius privind exonerarea de obligația de a deține viză de 

scurtă ședere *** 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 23 octombrie 2018 referitoare la 

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

dintre Uniunea Europeană și Republica Mauritius, de modificare a Acordului dintre 

Comunitatea Europeană și Republica Mauritius privind exonerarea de obligația de a 

deține viză de scurtă ședere (12396/2017 – C8-0177/2018 – 2017/0167(NLE)) 

 

(Procedura de aprobare) 

Parlamentul European, 

– având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (12396/2017), 

– având în vedere proiectul de acord dintre Uniunea Europeană și Republica Mauritius de 

modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Republica Mauritius privind 

exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere (12395/2017), 

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

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

punctul (v) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0177/2018), 

– 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 

(A8-0303/2018), 

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 Republicii 

Mauritius. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0390 

Acordul UE-Antigua și Barbuda privind exonerarea de obligația de a 

deține viză de scurtă ședere *** 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 23 octombrie 2018 referitoare la 

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

dintre Uniunea Europeană și Antigua și Barbuda de modificare a Acordului dintre 

Comunitatea Europeană și Antigua și Barbuda privind exonerarea de obligația de a 

deține viză de scurtă ședere (12383/2017 – C8-0174/2018 – 2017/0171(NLE)) 

 

(Procedura de aprobare) 

Parlamentul European, 

– având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (12383/2017), 

– având în vedere proiectul de acord dintre Uniunea Europeană și Antigua și Barbuda de 

modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Antigua și Barbuda privind 

exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere (12382/2017), 

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

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

punctul (v) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0174/2018), 

– 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 

(A8-0305/2018), 

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 Antigua și 

Barbuda. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0391 

Acordul UE-Saint Kitts și Nevis privind exonerarea de obligația de a deține 

viză de scurtă ședere *** 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 23 octombrie 2018 referitoare la 

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

dintre Uniunea Europeană și Federația Saint Kitts și Nevis de modificare a Acordului 

dintre Comunitatea Europeană și Federația Saint Kitts și Nevis privind exonerarea de 

obligația de a deține viză de scurtă ședere (12393/2017 – C8-0176/2018 – 

2017/0176(NLE)) 

 

(Procedura de aprobare) 

Parlamentul European, 

– având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (12393/2017), 

– având în vedere proiectul de acord dintre Uniunea Europeană și Federația Saint Kitts și 

Nevis de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Federația Saint Kitts 

și Nevis privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere (12391/2017), 

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

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

punctul (v) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0176/2018), 

– 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 

(A8-0306/2018), 

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 Federației Saint 

Kitts și Nevis. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0392 

Acordul UE-Barbados privind exonerarea de obligația de a deține viză de 

scurtă ședere *** 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 23 octombrie 2018 referitoare la 

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

dintre Uniunea Europeană și Barbados de modificare a Acordului dintre Comunitatea 

Europeană și Barbados privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă 

ședere (12386/2017– C8-0175/2018 – 2017/0179(NLE)) 

 

(Procedura de aprobare) 

Parlamentul European, 

– având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (12386/2017), 

– având în vedere proiectul de acord dintre Uniunea Europeană și Barbados de 

modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Barbados privind exonerarea 

de obligația de a deține viză de scurtă ședere (12385/2017), 

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

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

punctul (v) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0175/2018), 

– 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 

(A8-0301/2018), 

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 Barbados. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0393 

Acordul UE-Seychelles privind exonerarea de obligația de a deține viză de 

scurtă ședere *** 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 23 octombrie 2018 referitoare la 

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

dintre Uniunea Europeană și Republica Seychelles de modificare a Acordului dintre 

Comunitatea Europeană și Republica Seychelles privind exonerarea de obligația de a 

deține viză de scurtă ședere (12399/2017 – C8-0172/2018 – 2017/0168(NLE)) 

 

(Procedura de aprobare) 

Parlamentul European, 

– având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (12399/2017), 

– având în vedere proiectul de acord între Uniunea Europeană și Republica Seychelles de 

modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Republica Seychelles privind 

exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere (12398/2017), 

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

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

punctul (v) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0172/2018), 

– 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 

(A8-0302/2018), 

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 Republicii 

Seychelles. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0404 

Bugetul general al Uniunii Europene pentru 2019 - toate secțiunile  

Rezoluţia Parlamentului European din 24 octombrie 2018 referitoare la poziția 

Consiliului privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul 

financiar 2019 (11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

– având în vedere articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a 

Energiei Atomice, 

– având în vedere Decizia 2014/335/UE, Euratom a Consiliului din 26 mai 2014 privind 

sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene11, 

– având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European 

și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului 

general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 

Consiliului12, 

– având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și 

al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general 

al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, 

(UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, 

(UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a 

Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/201213, 

– având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 

decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-

202014 (Regulamentul privind CFM), 

                                                 
11  JO L 168, 7.6.2014, p. 105. 
12  JO L 298, 26.10.2012, p. 1. 
13  JO L 193, 30.7.2018, p. 1. 
14  JO L 347, 20.12.2013, p. 884. 
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– având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul 

European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni 

bugetare și buna gestiune financiară15, 

– având în vedere Rezoluția sa din 15 martie 2018 referitoare la orientările generale 

pentru pregătirea bugetului16, 

– având în vedere Rezoluția sa din 19 aprilie 2018 referitoare la estimarea veniturilor și a 

cheltuielilor Parlamentului European pentru exercițiul financiar 201917, 

– având în vedere proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul 

financiar 2019, adoptat de Comisie la 21 iunie 2018 (COM(2018)0600), 

– având în vedere poziția privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru 

exercițiul financiar 2019 adoptată de Consiliu la 4 septembrie 2018 și transmisă 

Parlamentului European la 13 septembrie 2018 (11737/2018 – C8-0410/2018), 

– având în vedere Rezoluția sa din 5 iulie 2018 referitoare la mandatul pentru trilogul 

privind proiectul de buget 201918, 

– având în vedere scrisoarea rectificativă nr. 1/2019 (COM(2018)0709) la proiectul de 

buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019, 

– având în vedere articolul 88 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru bugete și avizele celorlalte comisii interesate 

(A8-0313/2018), 

Secțiunea III 

Prezentare generală 

1. subliniază că bugetul pe 2019 în lectura Parlamentului reflectă pe deplin prioritățile 

politice adoptate de o majoritate covârșitoare în rezoluțiile sale sus-menționate, și 

anume în Rezoluția din 15 martie 2018 referitoare la orientările generale și în Rezoluția 

din 5 iulie 2018 referitoare la mandatul pentru trilog; reamintește că în prim-planul 

acestor priorități se află: creșterea economică durabilă, inovarea, competitivitatea, 

securitatea, abordarea cauzelor profunde ale fluxurilor de refugiați și de migrație, 

gestionarea fluxurilor de refugiați și de migrație, lupta împotriva schimbărilor climatice 

și tranziția către o energie sustenabilă, precum și o atenție deosebită acordată tinerilor; 

2. evidențiază că, înainte de retragerea Regatului Unit din Uniune, Uniunea are nevoie de 

resursele financiare necesare pentru a răspunde așteptărilor cetățenilor, pentru a putea 

să trateze în mod eficace numeroasele priorități menționate mai sus și să facă față 

provocărilor cu care se confruntă și pentru a îmbunătăți viața de zi cu zi a cetățenilor 

săi; 

                                                 
15  JO C 373, 20.12.2013, p. 1. 
16  Texte adoptate, P8_TA(2018)0089. 
17  Texte adoptate, P8_TA(2018)0182. 
18  Texte adoptate, P8_TA(2018)0311. 
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3. pune în lumină faptul că cetățenii Europei se așteaptă ca Uniunea să nu precupețească 

niciun efort pentru a asigura creștere economică și a impulsiona crearea de locuri de 

muncă în mod uniform în toate regiunile sale; reamintește că satisfacerea acestor 

așteptări necesită investiții în cercetare și inovare, digitalizare, educație, infrastructură 

și întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri), precum și pentru stimularea ocupării forței 

de muncă, în special în rândul tinerilor din Europa; nu este de acord cu faptul că, încă o 

dată, Consiliul propune tăieri de fonduri chiar de la programele menite să facă 

economia Uniunii mai competitivă și mai inovatoare; atrage atenția că, în plus, aceste 

programe, de pildă Orizont 2020, au primit un număr mult mai mare de proiecte decât 

pot finanța, ceea ce constituie o proastă folosire a resurselor și înseamnă că multe 

proiecte excelente nu beneficiază de fonduri; mai scoate, de asemenea, în evidență 

faptul că programe precum Erasmus+, Orizont 2020 și programul pentru 

competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (COSME) sunt o 

dovadă vie a avantajelor conlucrării la nivelul întregii Uniuni și întăresc sentimentul 

apartenenței la familia europeană; hotărăște, așadar, să prevadă mult mai multe resurse 

pentru Erasmus+ și să întărească programele care contribuie la creștere economică și 

crearea de locuri de muncă, inclusiv Orizont 2020, Mecanismul pentru interconectarea 

Europei (MIE) și COSME; 

4.  își reafirmă hotărârea de a-și respecta angajamentele asumate în cursul negocierilor 

privind Fondul european pentru investiții strategice (FEIS), și anume de a reduce la 

minimum impactul reducerilor legate de FEIS asupra programului Orizont 2020 și a 

MIE în cadrul procedurii bugetare anuale; propune, prin urmare, să se compenseze 

aceste reduceri prin restabilirea profilului anual inițial al celor două programe, pentru a 

le permite să își îndeplinească integral obiectivele convenite în cursul procesului de 

adoptare a legislației relevante;  

5. evidențiază că șomajul în rândul tinerilor în unele state membre rămâne inacceptabil de 

ridicat și că situația tinerilor neîncadrați profesional și care nu urmează niciun program 

educațional sau de formare (NEET) și a șomerilor pe termen lung este deosebit de 

îngrijorătoare; atrage atenția că tinerii reprezintă grupul cel mai expus riscului de 

sărăcie și excluziune socială și economică; decide, prin urmare, să aloce mai multe 

resurse pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (YEI), 

peste nivelul propus de Comisie; insistă că o astfel de majorare a resurselor nu ar trebui 

în niciun caz percepută ca o simplă alocare anticipată a creditelor pentru YEI în 

contextul revizuirii la jumătatea perioadei a CFM; și solicită statelor membre să crească 

nivelul de absorbție a fondurilor și să creeze locuri de muncă de mai bună calitate 

pentru tineri; 

6. reamintește necesitatea combaterii în mod ferm a sărăciei; 

7. reamintește că politica de coeziune joacă un rol principal în dezvoltarea și creșterea 

economică a Uniunii, precum și în convergența dintre statele membre și regiuni; 

reliefează angajamentul Parlamentului de a asigura credite adecvate pentru acele 

programe care reprezintă o politică fundamentală a Uniunii; 

8. subliniază că fondurile care intră sub incidența politicii de coeziune nu ar trebui să 

sprijine în mod direct sau indirect relocarea, astfel cum este definită la articolul 2 

alineatul (61a) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei; îndeamnă autoritățile 

de management din statele membre să se asigure că nu sunt acordate contribuții din 

fond beneficiarilor care au procedat la o relocare în cei cinci ani care preced depunerea 
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cererii de contribuție; și să se asigure că contribuțiile sunt rambursate integral de 

beneficiarii care efectuează o relocare în termen de cinci ani de la primirea contribuției; 

9.  regretă că după previziunile actuale, doar 19,3 % din bugetul Uniunii pentru 2014 – 

2020 ar urma să fie dedicat măsurilor legate de climă, ratând, astfel, ținta de 20 %, un 

obiectiv anterior Acordului de la Paris privind schimbările climatice; înțelege că acest 

lucru se datorează în bună măsură întârzierilor din programele aferente politicii de 

coeziune și dezvoltării rurale; îndeamnă statele membre, care administrează aceste 

programe, să accelereze execuția lor punând accentul pe cheltuielile legate de 

schimbările climatice pentru a compensa alocările mai reduse făcute în primii ani ai 

CFM; solicită Comisiei să elaboreze un plan de acțiune în cadrul unor programe cu 

potențial masiv de a contribui la atingerea obiectivului de cheltuieli legate de climă; 

solicită, de asemenea, un solid exercițiu anual de consolidare pentru a realiza progrese 

către obiectivul de integrare a dimensiunii climatice, cu garanții concrete și coerente 

care să asigure că deciziile bugetare țin seama de obiectivele climatice, în conformitate 

cu angajamentele asumate de Uniune în cadrul Acordului de la Paris, precum și 

prezentarea unor rapoarte cuprinzătoare în scopul lansării de inițiative în cazul 

neîndeplinirii obiectivelor; 

10. subliniază că fondurile din cadrul rubricii 3 au fost în mare parte mobilizate în ultimii 

ani pentru a răspunde provocărilor generate de criza refugiaților și a migrației și că 

aceste acțiuni ar trebui să continue și să fie consolidate în măsura necesarului și atât 

timp cât este nevoie; invită Comisia să monitorizeze în mod activ adecvarea alocărilor 

din cadrul rubricii 3 și să utilizeze pe deplin toate instrumentele disponibile pentru a 

răspunde în timp util la orice eveniment neprevăzut care ar putea necesita finanțare 

suplimentară în domeniul migrației, acordând o atenție specială regiunilor insulare care 

intră sub incidența articolului 174 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene; 

decide să majoreze resursele Fondului pentru azil, migrație și integrare (FAMI), pentru 

a acoperi în totalitate nevoile Uniunii în domeniul migrației, în special pentru a sprijini 

statele membre să îmbunătățească condițiile de primire, măsurile și practicile de 

integrare a solicitanților de azil și a migranților, și pentru a asigura o mai mare 

solidaritate și partajare a responsabilității între statele membre, precum și strategii de 

returnare mai echitabile și mai eficace; constată, încă o dată, că plafonul de la rubrica 3 

este insuficient pentru a putea asigura fonduri adecvate pentru dimensiunea internă a 

acestor priorități sau pentru alte programe prioritare, cum ar fi cele din domeniile 

sănătății, siguranței alimentare, securității, justiției, cetățeniei și culturii; consideră că 

autoritățile locale care își manifestă dorința de a sprijini programul de relocare al 

Uniunii ar trebui sprijinite suplimentar prin componenta de gestionare directă a FAMI; 

11. insistă că, date fiind recentele preocupări legate de securitate apărute pe întreg teritoriul 

Uniunii, finanțarea de la rubrica 3 ar trebui, de asemenea, să acorde o atenție deosebită 

măsurilor care vor duce la creșterea nivelului de securitate a cetățenilor Uniunii; decide, 

din acest motiv, să majoreze resursele agențiilor din domeniul justiției și al afacerilor 

interne, cum ar fi Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a 

Legii (EUROPOL), Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a 

Legii (CEPOL), Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor 

Informatice la Scară Largă (eu-LISA), Unitatea Europeană de Cooperare Judiciară 

(Eurojust) și noul Parchet European (EPPO), care, din cauza creșterii volumului de 

muncă și a numărului de sarcini suplimentare, s-au confruntat în ultimii ani cu un 

deficit de personal și de finanțare; 
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12. reiterează faptul că o parte a soluției la provocarea migrației și a refugiaților, precum și 

la preocupările legate de securitate ale cetățenilor Uniunii rezidă în tratarea cauzelor 

profunde ale migrației și alocarea unor mijloace financiare suficiente pentru 

instrumentele de acțiune internă și externă, care vizează aspecte precum sărăcia, lipsa 

locurilor de muncă, educația și oportunitățile economice, instabilitatea, conflictele și 

schimbările climatice în vecinătatea europeană și Africa; este de părere că Uniunea ar 

trebui să utilizeze în mod optim mijloacele financiare de la rubrica 4, care s-au dovedit 

a fi insuficiente pentru a răspunde în egală măsură tuturor provocărilor externe;  

13. ia act de provocarea reprezentată pentru unele state membre de afluxul mare de 

migranți și de solicitanți de azil; regretă că, până în prezent, toate eforturile depuse 

pentru instituirea unui regim de migrație echitabil și uman la nivelul Uniunii au eșuat; 

14. regretă că Parlamentul nu a fost implicat corespunzător în discuțiile privind prelungirea 

Instrumentului pentru refugiații din Turcia (IRT); își reiterează poziția de principiu 

conform căreia nu trebuie finanțate inițiative noi în detrimentul proiectelor externe 

existente ale UE; susține în continuare, reamintind totodată sprijinul său pentru 

continuarea IRT, că, având în vedere presiunea mare actuală pe resursele de la rubrica 4 

pentru a răspunde provocărilor externe, inclusiv migrația, bugetul Uniunii ar trebui să 

contribuie la finanțarea celei de-a doua tranșe în aceeași proporție ca în cazul primei 

tranșe, și anume 1 miliard EUR, în timp ce statele membre ar trebui să contribuie cu 

2 miliarde EUR la finanțarea sa; 

15. reamintește importanța Turciei ca țară învecinată, inclusiv în ceea ce privește 

stabilitatea regională, și subliniază că este necesar ca Turcia să respecte dreptul 

internațional în regiune și să revină pe o cale a reformelor care să garanteze binele 

cetățenilor săi și respectarea deplină a tuturor drepturilor lor; 

16. anulează toate reducerile propuse de Consiliu la proiectul de buget 2019 (PB 2019) 

pentru toate rubricile, cu excepții limitate la rubrica 4 și la subrubrica 1b; nu acceptă 

reducerile propuse în cazul unor programe cu valoare adăugată europeană maximă, de 

exemplu reducerile aplicate programului Orizont 2020 și MIE, două programe afectate 

deja de redistribuirile către FEIS, precum și majoritatea reducerilor aplicate politicilor 

externe; subliniază că logica din spatele tăierilor de fonduri propuse de Consiliu nu este 

susținută de cifrele reale privind stadiul de execuție al programelor și ignoră faptul că 

anumite programe au tipuri de implementare diferite; 

17. trage concluzia că, pentru a finanța corespunzător toate nevoile urgente și ținând seama 

de marjele foarte strânse sau inexistente la anumite rubrici în 2019, vor trebui 

mobilizate toate mecanismele de flexibilitate disponibile în Regulamentul privind 

CFM; se așteaptă ca Consiliul să împărtășească această abordare și să se ajungă ușor la 

un acord în faza de conciliere, ceea ce i-ar permite Uniunii să se ridice la înălțimea 

momentului și să facă față în mod efectiv provocărilor viitoare, având în vedere că 

concilierea din acest an va fi ultima înainte de alegerile europene din mai 2019; 

18. stabilește nivelul general al creditelor pentru 2019 la 166 340 415 936 EUR în credite 

de angajament și 149 349 039 470 EUR în credite de plată, ceea ce reprezintă o creștere 

de 721 061 034 EUR în credite de angajament față de PB 2019; 

Subrubrica 1a – Competitivitate pentru creștere și locuri de muncă 
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19. respinge reducerea nejustificată de 794 de milioane EUR propusă de Consiliu la 

subrubrica 1a, care reprezintă cu puțin peste jumătate din totalul reducerilor aplicate de 

Consiliu la angajamentele din cadrul rubricilor CFM; observă că astfel de reduceri 

contravin priorităților politice declarate ale Consiliului; este preocupat de asemenea de 

faptul că ele ar putea frâna implementarea unor programe care joacă un rol esențial în 

crearea de locuri de muncă și creșterea economică, cu un posibil impact negativ asupra 

economiei Uniunii; 

20. face trimitere în această privință la programe precum Orizont 2020 și MIE și programe 

spațiale emblematice, cum ar fi programul Copernicus, care aduc o valoare adăugată 

europeană foarte consistentă; regretă reducerile semnificative operate de Consiliu la 

Cadrul strategic comun pentru cercetare și inovare, cu un impact negativ covârșitor asupra 

programului Orizont 2020, și regretă, în special, reducerile la linii bugetare relevante 

precum Consolidarea cercetării în tehnologiile viitoare și emergente și Consolidarea 

infrastructurii europene de cercetare; constată, de asemenea, că multe dintre aceste 

programe aduc o contribuție importantă la lupta împotriva schimbărilor climatice și 

consideră că această contribuție ar trebui amplificată; în consecință, decide să anuleze 

toate reducerile aplicate de Consiliu și, în plus, să restabilească integral profilul inițial 

al liniilor bugetare aferente programului Orizont 2020 și MIE, care au fost reduse 

pentru dotarea Fondului de garantare al FEIS; 

21. reamintește că Erasmus+ rămâne un program foarte apreciat și extrem de popular care 

promovează mobilitatea în scop educațional și formarea profesională în rândul tinerilor, 

fapt demonstrat de volumul de cereri primite, care depășește cu mult fondurile 

disponibile și ajută, de asemenea, la fortificarea sentimentului identității europene și la 

încurajarea participării tinerilor la democrația europeană; regretă profund că PB 2019 

destinat programului Erasmus+ este cu mult sub așteptările Parlamentului, nedepășind 

nivelul de finanțare programat conform actualului CFM; de aceea, consideră esențial să 

se aloce fonduri suplimentare pentru componentele educație și formare și tineret ale 

programului Erasmus +, ca un corolar la consolidarea YEI de la subrubrica 1b; 

22. regretă că, după publicarea primului raport anticorupție al UE la 3 februarie 2014, 

Comisia a refuzat să continue această practică a rapoartelor anuale și, în schimb, a 

inclus politici anticorupție în cadrul semestrului economic; constată că, în contextul 

semestrului economic, rapoartele de țară nu cuprind o descriere clară a situației actuale 

și nici nu includ recomandări privind măsurile de combatere a corupției pentru toate 

statele membre; îndeamnă încă o data Comisia să prezinte Parlamentului un al doilea 

raport anticorupție al UE și, în acest context, să nu evalueze eforturile de combatere a 

corupției doar în ceea ce privește pierderile economice, ci și să analizeze efectele 

negative ale corupției asupra drepturilor fundamentale ale cetățenilor Uniunii; 

23. reamintește importanța promovării sinergiilor ample dintre MIE-Transporturi și MIE-

Digital pentru a maximiza efectul de pârghie financiară pentru proiectele care urmăresc 

să stimuleze procesul de digitalizare a coridoarelor TEN-T; 

24. subliniază încă o dată că IMM-urile reprezintă o parte esențială a economiei Uniunii și 

joacă un rol crucial în crearea de locuri de muncă în întreaga Uniune; consideră că este 

necesar să se creeze un mediu de afaceri favorabil IMM-urilor, precum și să se susțină 

grupurile și rețelele de IMM-uri, sprijinind, de asemenea, întreprinderile cooperative cu 

practici sociale, solidare și etice; constată totuși cu profundă îngrijorare reducerile aplicate 

de Consiliu instrumentului pentru IMM-uri, care transmit un semnal contradictoriu 



 

 43 

întreprinderilor europene; consideră că bugetul Uniunii și accesul la finanțare pe care 

acesta îl sprijină, întreprinderile nou-înființate și microîntreprinderile pot fi instrumente 

esențiale pentru ca IMM-urile să devină mai competitive și mai inovatoare și pentru a 

promova spiritul antreprenorial în Uniune; reamintește în acest sens COSME și Orizont 

2020; 

25. decide, prin urmare, să se majoreze și mai mult, peste limitele din PB 2019 și peste 

profilurile programelor înainte de reducerile aplicate în favoarea FEIS, fondurile pentru 

acele programe care sunt esențiale pentru stimularea creșterii economice și a creării de 

locuri de muncă și combaterea schimbărilor climatice și care reflectă prioritățile 

Uniunii care se bucură de un larg consens, mai precis Erasmus+, Orizont 2020 (inclusiv 

Marie Curie, poziția de lider în sectorul spațial, Consiliul European pentru Cercetare, 

Instrumentul pentru IMM-uri), COSME, MIE și EaSI; 

26. majorează, așadar, nivelul creditelor de angajament de la subrubrica 1a peste nivelul 

din PB 2019 cu 566 773 112 EUR (fără a include creditele alocate pentru a reinstitui 

nivelul anterior realocării către FEIS, compensarea pentru propunerea de înființare a 

Autorității Europene a Muncii, proiectele-pilot și acțiunile pregătitoare), urmând a se 

finanța din marja disponibilă, precum și printr-o nouă mobilizare a marjei globale 

pentru angajamente; 

27. salută angajamentul față de o agendă reînnoită de apărare a Uniunii, manifestat prin 

acordul privind Programul european de dezvoltare industrială în domeniul apărării 

(EDIDP); își exprimă intenția de a da o atenție deosebită punerii în practică de către 

Comisie a acordurilor obținute cu privire la EDIDP și Corpul european de solidaritate, 

astfel cum se prevede în scrisoarea rectificativă publicată de Comisie la 16 octombrie 

2018; 

Subrubrica 1b – Coeziune economică, socială și teritorială 

28. salută scăderea ratei șomajului în rândul tinerilor la nivelul Uniunii cu 14,8 % (la 1 

octombrie 2018), dar regretă că, în anumite state membre, nivelul rămâne inacceptabil 

de ridicat; subliniază că, pentru a soluționa această problemă, este important să se 

asigure fonduri adecvate sistemelor aferente Garanției pentru tineret prin intermediul 

YEI și al Fondului social european (FSE); salută acordul obținut cu privire la nevoia de 

a furniza noi fonduri pentru YEI și la includerea unor credite corespunzătoare în PB 

2019; consideră, cu toate acestea, că, având în vedere provocările și riscurile pe care le 

presupune șomajul în rândul tinerilor, YEI ar trebui să beneficieze de o majorare a 

creditelor alocate și, prin urmare, hotărăște să majoreze creditele de angajament pentru 

YEI până la 580 de milioane EUR în 2019; consideră că această creștere este în plus 

față de suma pentru YEI programată în prezent pentru perioada 2014-2020; 

29. invită statele membre să accelereze implementarea programelor din cadrul politicii de 

coeziune pentru a recupera întârzierile; constată că, deși Consiliul nu a contestat nivelul 

creditelor de plată propuse de Comisie, Parlamentul va examina cu atenție previziunile 

actualizate ale Comisiei, pentru a ajusta creditele de plată la nevoile reale, pentru a 

evita acumularea altor restanțe la plată la sfârșitul actualului CFM; 

30. subliniază cu regret faptul că dezastrele îi afectează în general pe cei care dispun de mai 

puține mijloace pentru a se proteja; consideră că reacția la dezastrele naturale sau 

provocate de om ar trebui să fie cât mai rapidă cu putință, astfel încât daunele să fie 
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minime și oamenii și bunurile să poată fi salvate; subliniază necesitatea unei creșteri 

suplimentare a fondurilor, în special în liniile bugetare legate de Prevenirea dezastrelor 

și pregătirea pentru intervenție în caz de dezastre în interiorul Uniunii, ținând seama, în 

special, de incendiile din Grecia, Spania și Portugalia (având ca rezultat pierderea 

tragică de vieți omenești), care au un impact dramatic și substanțial asupra cetățenilor; 

31. în conformitate cu acordul la care s-a ajuns cu privire la revizuirea Programului de 

sprijin pentru reforme structurale (PSRS), este de acord cu transferarea a 40 de 

milioane EUR în credite de angajament și 17,2 milioane EUR în credite de plată de la 

subrubrica 1b la rubrica 2; 

Rubrica 2 – Creștere economică durabilă: resurse naturale 

32. reamintește că propunerea Comisiei de majorare a creditelor pentru finanțarea nevoilor 

Fondului european de garantare agricolă (FEGA) este motivată, în mare măsură, de 

reducerea considerabilă a nivelului veniturilor alocate preconizate a fi disponibile în 

2019;  

33. ia act de reducerile de 310 milioane EUR în credite de angajament (-0,52 % comparativ 

cu PB 2019) și -328,13 milioane EUR în credite de plată (-0,57 % comparativ cu PB 

2019) propuse de Consiliu, dar consideră că scrisoarea rectificativă a Comisiei ar trebui 

să reprezinte în continuare baza oricărei revizuiri fiabile a creditelor destinate FEGA și 

reinstituie deci nivelurile din PB 2019 până la examinarea respectivei scrisori 

rectificative în cadrul procedurii de conciliere; 

34.  hotărăște că suplimenteze fondurile pentru sprijinul de urgență în special pentru 

sectorul cărnii de porc lovit de pesta porcină africană pentru a reduce impactul negativ 

asupra fermierilor și angajaților din regiunile cele mai afectate de boală; decide să își 

declare susținerea fermă pentru sectorul agricol din Uniune prin majorarea creditelor 

pentru fructe și legume, pentru a contracara efectele crizei în acest sector și efectele 

embargoului rus, precum și pentru măsurile de combatere a efectelor bacteriei xylella 

fastidiosa și a volatilității prețului la uleiul de măsline; 

35. evidențiază rolul esențial jucat de agențiile descentralizate ale Uniunii în domeniul 

mediului, al sănătății publice și al siguranței alimentare, care ajută Uniunea și statele 

membre să ia decizii în cunoștință de cauză, fundamentate științific, cu privire la 

protecția și ameliorarea mediului și a sănătății publice, consolidând totodată cooperarea 

dintre statele membre pentru a răspunde preocupărilor cetățenilor Uniunii; 

36. decide să propună o majorare cu 20 de milioane EUR peste nivelul din PB 2019 pentru 

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) cu scopul de a promova 

inovarea în sectoarele agricol și forestier și de a asigura rentabilitatea și sustenabilitatea 

acestor mijloace de subzistență în viitor; 

37. decide, în conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020 și cu angajamentele sale 

internaționale în materie de combatere a schimbărilor climatice, să propună o majorare 

cu 15,6 milioane EUR peste nivelul din PB 2019 pentru acțiunile legate de climă; în 

plus, reamintește angajamentele asumate de Uniune pentru stoparea și inversarea 

declinului biodiversității și subliniază că această creștere contribuie, de asemenea, la 

protejarea biodiversității; 
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38. în lumina încheierii cu succes a negocierilor privind revizuirea PSRS, decide să 

deblocheze rezerva introdusă de Consiliu pentru sumele transferate de la subrubrica 1b;  

39. atrage atenția asupra efectelor secetei extreme care a afectat statele membre în ultimele 

luni, provocând pierderi considerabile în sectorul agricol și punând în pericol un mare 

număr de întreprinderi și evidențiază, în acest sens, necesitatea de a garanta măsuri de 

sprijin menite să-i ajute pe fermierii cei mai afectați; 

40. decide să utilizeze nivelul maxim de credite prevăzut în regulamentul relevant19 pentru 

programele POSEI, subliniind relevanța acestor programe pentru reziliența 

producătorilor agricoli și reliefează, totodată, situația economică fragilă a regiunilor 

ultraperiferice; 

41.  majorează, prin urmare, creditele de angajament cu 154,1 milioane EUR, cu excepția 

proiectelor-pilot și a acțiunilor pregătitoare, lăsând o marjă de 190,8 milioane EUR sub 

plafonul angajamentelor de la rubrica 2; 

42. subliniază faptul că dezechilibrele persistente din lanțul de aprovizionare cu produse 

alimentare, în cadrul căruia poziția producătorilor primari este considerabil mai slabă 

decât cea a altor actori, ar trebui să determine Comisia să adopte măsuri pentru a 

îmbunătăți transparența prețurilor și a marjelor din lanțul de aprovizionare cu produse 

alimentare, garantând, astfel, un preț echitabil pentru producție și asigurând 

îmbunătățirea veniturilor agricultorilor mici și mijlocii; 

43.  atrage atenția asupra factorilor care amenință numeroase ecosisteme forestiere, cum ar 

fi, printre altele, răspândirea speciilor alogene invazive, organismele dăunătoare 

(precum nematodul de pin și altele) și incendiile forestiere; consideră că ar trebui 

canalizate resurse financiare suficiente prin programele și măsurile de sprijin 

comunitar, pentru a se evalua situația ecologică și fitosanitară a pădurilor și pentru a 

sprijini măsurile de reabilitare a acestora, inclusiv reîmpădurirea; observă că aceste 

resurse sunt deosebit de importante și reprezintă o urgență pentru unele state membre, 

ca de pildă Portugalia, Grecia și Spania, în urma multiplelor incendii de pe teritoriu lor; 

Rubrica 3 – Securitate și cetățenie 

44. își reiterează convingerea de mult formată că plafonul de la rubrica 3 s-a dovedit 

insuficient pentru a finanța în mod adecvat dimensiunea internă a unor provocări 

esențiale legate, pe de o parte, de securitatea internă și siguranța cetățenilor și, pe de 

altă parte, de refugiați și migranți; 

45. se așteaptă ca presiunea asupra sistemelor de migrație și azil ale unor state membre, 

precum și asupra frontierelor acestora, să rămână mare în 2019 și în anii următori și 

este, așadar, de părere că sunt necesare fonduri suplimentare în domeniul refugiaților și 

al migrației, având în vedere, de asemenea, nevoile viitoare în acest domeniu, imposibil 

de prevăzut; prin urmare, majorează resursele FAMI pentru sprijinirea migrației legale 

către Uniune și promovarea integrării efective a resortisanților țărilor terțe și 

                                                 
19  Regulamentul (UE) nr. 228/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 

martie 2013 privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea regiunilor 
ultraperiferice ale Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 247/2006 al 
Consiliului (JO L 78, 20.3.2013, p. 23). 
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consolidarea strategiilor echitabile și eficace în materie de returnare, în special pentru a 

susține statele membre să îmbunătățească măsurile de integrare pentru refugiați și 

migranți, mai ales copii și minori neînsoțiți; 

46. salută majorarea creditelor de angajament pentru FAMI pentru a finanța noua legislație 

Dublin II (presupunând că va fi adoptată până la sfârșitul lui 2018) și respinge decizia 

Consiliului de a transfera creditele corespunzătoare într-o rezervă; 

47. subliniază că securitatea internă trebuie să rămână una dintre principalele priorități ale 

Uniunii și evidențiază rolul Fondului pentru securitate internă (FSI) ca instrument 

financiar esențial pentru sprijinirea statelor membre în domeniul securității, inclusiv în 

combaterea terorismului și a radicalizării, a criminalității grave și organizate și a 

criminalității informatice; decide, prin urmare, să majoreze creditele bugetare ale FSI, 

să suplimenteze sprijinul pentru gestionarea frontierelor și să le ofere asistență 

victimelor actelor teroriste; 

48. atrage atenția asupra rolului esențial jucat de agențiile Uniunii din domeniul justiției și 

afacerilor interne în intensificarea cooperării dintre statele membre pentru a răspunde 

preocupărilor cetățenilor Uniunii; decide să mărească creditele bugetare și personalul 

Europol, CEPOL, eu-LISA, Eurojust și EPPO; 

49. insistă, în acest context, ca EPPO să fie finanțat în mod adecvat și dotat cu personal 

suficient; constată că, în PB 2019, contribuția Uniunii se ridică la un total de 

4 911 000 EUR; semnalează că acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente 

personalului EPPO, cele de infrastructură, alte cheltuieli administrative și cheltuielile 

operaționale; observă că sunt prevăzute doar 35 de posturi, ceea ce înseamnă că, după 

scăderea numărului de 23 de posturi de procurori europeni, mai rămân doar 12 posturi 

pentru sarcini administrative; consideră că acest lucru nu este realist, în special având în 

vedere decizia recentă a altor două state membre de a se alătura EPPO; decide, prin 

urmare, să anticipeze mărirea personalului prevăzută pentru 2020 și să clasifice 

posturile de procuror-șef și de procurori europeni la nivelul posturilor de conducere din 

cadrul OLAF și Europol; 

50. regretă reducerile arbitrare de peste 35 de milioane EUR în credite de angajament 

impuse de Consiliu în cazul a numeroase programe din domeniul culturii, cetățeniei, 

justiției și sănătății publice, fără a ține seama de ratele de execuție excelente ale acestor 

programe și de faptul că nivelul finanțării este deja insuficient, numeroase proiecte de 

foarte bună calitate rămânând astfel nefinanțate; readuce cel puțin la nivelul din 

proiectul de buget toate liniile bugetare, propunând totodată noi majorări la liniile 

relevante; 

51. subliniază contribuția importantă a programului „Europa creativă” la sprijinirea 

sectorului audiovizual și a celui cultural ale Uniunii și insistă asupra faptului că 

nivelurile de finanțare ar trebui să corespundă ambițiilor programului; solicită o 

majorare a creditelor de angajament pentru subprogramele MEDIA și Cultura, printre 

altele, pentru a combate ratele scăzute de reușită a cererilor; de asemenea, majorează 

creditele pentru acțiuni multimedia și pentru întărirea capacității financiare a IMM-

urilor din sectoarele culturale și creative europene; 

52. reamintește sprijinul său pentru programele în materie de drepturi, egalitate, cetățenie și 

justiție; decide să majoreze creditele de angajament pentru instrumentele care se ocupă 
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de nediscriminare și egalitate, în general, și în mod special pentru programul Daphne și 

să combată violența de gen și să asigure respectarea drepturilor femeilor și LGBTQI+; 

53. reamintește că proiectele din domeniul culturii și al educației beneficiază de sprijin din 

partea unei game variate de programe și instrumente ale Uniunii, în special a fondurilor 

ESI, a FEIS și a programului Orizont 2020; îndeamnă Comisia să îmbunătățească 

sinergiile între programe, pentru a asigura cheltuirea eficace a fondurilor; solicită 

Comisiei, în special, să exploateze la maximum sinergiile potențiale existente între 

diverse programe ale Uniunii – precum Orizont 2020, MIE, Erasmus+, EaSI, Europa 

creativă și COSME, FEIS și fondurile ESI, pentru a sprijini mai multe proiecte în 

domeniul industriilor culturale și creative; 

54. majorează creditele de angajament de la rubrica 3 cu 127,75 milioane EUR față de PB, 

cu excepția proiectelor-pilot și acțiunilor pregătitoare, și propune să se finanțeze această 

majorare printr-o altă mobilizare a instrumentelor speciale; 

Rubrica 4 – Europa globală 

55. subliniază că, date fiind provocările geopolitice complexe cu care se confruntă, 

Uniunea trebuie să își întărească urgent prezența externă; afirmă încă o dată că acțiunea 

externă a Uniunii poate fi credibilă numai dacă este susținută de resurse financiare 

suficiente; reamintește că nevoile de finanțare depășesc cu mult dimensiunea actuală a 

rubricii 4 și solicită o marjă de manevră adecvată în cazul unor crize externe 

neprevăzute; 

56. reamintește că punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD) trebuie 

să fie o componentă transversală a politicilor interne și externe ale Uniunii, deoarece ar 

trebui să se pună accent deosebit pe furnizarea unor alimente de bună calitate în 

cantitate suficientă, pe apa curată și pe construirea unor instalații de evacuare a apelor 

uzate pentru a îndeplini ODD 2 și ODD 6; de asemenea, atrage atenția asupra amplorii 

și implicațiilor sărăciei energetice în țările în curs de dezvoltare și solicită acțiuni 

suplimentare pentru reducerea sărăciei energetice în concordanță cu ODD 7, în special 

în zonele rurale îndepărtate neconectate la rețeaua de energie electrică; 

57. în acest sens, reafirmă, în acord cu poziția exprimată în rezoluția sa din 5 iulie 2018, că 

raportul actual al contribuției la IRT, adică 1 miliard EUR de la bugetul Uniunii și 

2 miliarde EUR de la statele membre, ar trebui menținut și pentru finanțarea celei de-a 

doua tranșe a IRT; prin urmare, decide să reducă contribuția din bugetul Uniunii de la 

1,45 miliarde EUR la 450 de milioane EUR; consideră că diferența ar trebui, în schimb, 

finanțată din contribuțiile bilaterale ale statelor membre; 

58. consideră că promovarea păcii, a securității și a justiției în țările în curs de dezvoltare 

este deosebit de importantă pentru a trata cauzele profunde ale migrației și problemele 

umanitare aferente din vecinătatea sudică, de exemplu din Libia; subliniază cât este de 

importantă susținerea bunei guvernanțe, a democrației, a statului de drept și a unei 

societăți civile dinamice, pentru a combate în mod eficace sărăcia pe termen lung și 

pentru a aborda problemele provocate de schimbările climatice în țările în curs de 

dezvoltare; decide, prin urmare, să mărească resursele Instrumentului de cooperare 

pentru dezvoltare (ICD) și ale componentei de sud a Instrumentului european de 

vecinătate (IEV), cu diversele sale domenii, pentru a reflecta, de asemenea, presiunea 

imensă sub care va continua să fie IEV în 2019;  
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59.  reamintește că Uniunea s-a angajat să protejeze și să promoveze în mod cuprinzător 

drepturile copilului, fetelor și femeilor, precum și ale persoanelor cu dizabilități și cu 

nevoi speciale în politica sa externă; evidențiază importanța aplicării în relațiile externe 

a Orientărilor UE pentru promovarea și protecția drepturilor copilului, a Planului de 

acțiune al Uniunii Europene privind aspectele legate de gen, precum și a Politicii 

europene pentru persoanele cu dizabilități; în acest sens, consideră oportun să se aloce 

10 % din resursele disponibile în cadrul ajutorului umanitar pentru accesul la educație 

în zonele de criză; 

60.  subliniază că furnizarea unor fonduri suficiente pentru Balcanii de Vest pentru a netezi 

drumul acestora către aderare are o importanță strategică; nu înțelege propunerea 

Consiliului de a micșora alocarea pentru reformele politice, întrucât astfel de reforme 

reprezintă coloana vertebrală a oricărei transformări democratice; subliniază că este 

nevoie de o susținere financiară adecvată pentru planul de acțiune 2018-2020 al 

Strategiei pentru Balcanii de Vest și decide, în consecință, să majoreze fondurile 

alocate Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA II) pentru regiune; 

61. semnalează că situația din țările parteneriatului estic constituie și o provocare 

importantă pentru Uniune; este convins de importanța furnizării de fonduri 

suplimentare pentru a sprijini eforturile de reformă ale țărilor vecine, a contribui la 

creșterea stabilității, a încuraja pacea și a îmbunătăți viața de zi cu zi a cetățenilor din 

aceste țări; 

62. solicită ca sprijinul Uniunii pentru UNRWA să fie majorat, în concordanță cu rezoluția 

sa din 8 februarie 201820, având în vedere înrăutățirea situației de pe teren și hotărârea 

Statelor Unite de a-și retrage contribuția anuală la agenție; menționează faptul că 

majorarea propusă este destinată exclusiv UNRWA în vederea compensării pierderii 

corespunzătoare;  

63. este convins de posibilitățile oferite de contactele interpersonale și de mobilitatea 

tinerilor, care constituie, totodată, una dintre strategiile-cheie de potențare a impactului 

acțiunii externe a Uniunii și a vizibilității sale pentru populația țărilor partenere; a decis, 

prin urmare, să majoreze contribuțiile din cadrul ICD, IEV, IPA II și Instrumentului de 

parteneriat pentru Erasmus+; 

64. în concordanță cu principiul condiționalității, susține o reducere a fondurilor alocate 

Turciei la toate liniile bugetare, având în vedere deteriorarea continuă a situației statului 

de drept, democrației și drepturilor omului; în același timp, consideră necesar să se 

intensifice în continuare sprijinul direct acordat societății civile, precum și contactele 

interpersonale;  

65. consideră că este necesar să se majoreze creditele de la linia bugetară dedicată 

comunității turco-cipriote pentru a aduce o contribuție decisivă la continuarea și 

intensificarea misiunii Comisiei pentru persoane dispărute din Cipru, la bunăstarea 

maroniților care doresc să se relocheze și a tuturor persoanelor aflate în enclave, așa 

cum s-a convenit în cadrul celui de al 3-lea Acord de la Viena, și a sprijini Comisia 

tehnică pentru patrimoniul cultural, cu structură bipartită, promovând astfel încrederea 

între cele două comunități și reconcilierea acestora; 

                                                 
20  Texte adoptate, P8_TA(2018)0042. 
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66. ia act de majorarea moderată propusă de Comisie a finanțării pentru politica externă și 

de securitate comună (PESC), remarcând totodată faptul că bugetul PESC este în 

continuare supus unor presiuni puternice, luând în considerare și extinderea unui număr 

de misiuni ale politicii de securitate și apărare comune (PSAC), ce riscă să exacerbeze 

problema în 2019; anulează reducerea propusă de Consiliu în privința altor măsuri și 

operațiuni de gestionare a crizelor, care ar avea ca rezultat o flexibilitate mai scăzută în 

cazul unor crize neprevăzute; 

67. prin urmare, decide să inverseze aproape toate reducerile Consiliului, să majoreze 

rubrica 4 cu 425,4 milioane EUR peste PB 2019 (cu excepția proiectelor-pilot și a 

acțiunilor pregătitoare), reducând, în același timp, liniile legate de IRT și Turcia și 

anulând reducerile Consiliului cu un efect total de -1,24 miliarde EUR, având ca 

rezultat o diferență netă de -819,1 milioane EUR sub PB 2019 la rubrica 4;  

Rubrica 5 – Administrația; alte rubrici - cheltuieli de sprijin administrativ și pentru 

cercetare  

68. consideră că reducerile efectuate de Consiliu sunt nejustificate și nu reflectă nevoile 

reale; reinstituie, așadar, nivelul din PB 2019 al tuturor cheltuielilor administrative ale 

Comisiei, inclusiv al cheltuielilor de la rubricile 1-4 pentru sprijin administrativ și 

cercetare; 

Agențiile descentralizate 

69. sprijină, în general, estimarea Comisiei privind nevoile bugetare ale agențiilor; 

consideră, prin urmare, că orice reducere suplimentară propusă de Consiliu ar pune în 

pericol buna funcționare a agențiilor și nu le-ar permite să-și îndeplinească sarcinile ce 

le-au fost atribuite; constată cu mare iritare reducerea arbitrară a sumei modice de 

10 000 EUR destinate CEPOL și invită Consiliul să explice Parlamentului în detaliu de 

ce consideră că astfel de reduceri sunt necesare și rezonabile; 

70. observă că finanțarea din taxe a agențiilor reduce povara suportată de bugetul Uniunii 

cu 1 miliard EUR pe an; subliniază că sarcinile publice, cum ar fi cele din domeniul 

sănătății, al mediului sau al securității și justiției, ar trebui să rămână întotdeauna în 

cadrul bugetului Uniunii; consideră totuși că Comisia ar trebui să continue să abordeze 

riscul posibilei apariții a unor conflicte de interese în cadrul agențiilor finanțate din taxe 

și să ia măsuri adecvate pentru a evita astfel de conflicte; 

71. reamintește că este important ca Uniunea să se axeze pe competitivitate pentru creștere 

economică și locuri de muncă; consideră, în acest context, că sunt necesare credite și 

personal suplimentar pentru Agenția GNSS European (GSA) și Agenția pentru 

Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER); ia act de 

crearea Autorității Europene a Muncii (ELA) și subliniază necesitatea de a mobiliza noi 

resurse pentru aceasta; anulează reducerile substanțiale propuse de Consiliu la creditele 

pentru autoritățile europene de supraveghere (AES), punând în același timp părți din 

creditele lor în rezervă, în așteptarea înregistrării de progrese în revizuirea AES; 

72. în contextul provocărilor de securitate cu care se confruntă în continuare Uniunea și 

având în vedere necesitatea unui răspuns coordonat la nivel european, decide să 

majoreze creditele alocate EUROPOL, eu-LISA, CEPOL, EUROJUST, EPPO și 

Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA); 
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73. se așteaptă ca presiunea asupra sistemelor de migrație și azil ale unor state membre, 

precum și asupra frontierelor acestora, să se mențină la un nivel ridicat în 2019 și, 

eventual, să crească; atrage atenția că nevoile viitoare ale Agenției Europene pentru 

Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (FRONTEX) și ale Biroului European de Sprijin 

pentru Azil (EASO) în materie de resurse operaționale și personal vor trebui 

monitorizate cu grijă și, posibil, actualizate pentru bugetul 2019; solicită Comisiei să 

ofere cât mai curând posibil o imagine de ansamblu asupra necesităților bugetare în 

cadrul bugetului 2019 legate de reformele propuse ale agențiilor respective;  

74. subliniază necesitatea unui nivel adecvat al creditelor financiare pentru agențiile care 

vor asuma noi sarcini suplimentare; 

75. își reiterează poziția că obiectivul de reducere cu 5 % a personalului a fost atins cu 

succes; își exprimă intenția de a include o declarație comună a tuturor instituțiilor care 

să confirme încheierea exercițiului unic în cauză; consideră că noile posturi aprobate în 

poziția sa sunt necesare pentru a îndeplini sarcini suplimentare ca urmare a noilor 

evoluții politice și a noii legislații; 

76. reamintește că Grupul de lucru interinstituțional privind resursele agențiilor 

descentralizate 2 și-a încheiat activitatea formulând recomandări referitoare la lecțiile 

învățate din abordarea care vizează atingerea obiectivului de reducere cu 5 % a 

personalului, la gestionarea noilor sarcini, la evaluările agențiilor, la utilizarea în comun 

a serviciilor, la evaluarea agențiilor cu sedii multiple și la modelul pentru agențiile 

finanțate din taxe; salută ratificarea acestor recomandări de către instituții; își exprimă 

intenția de a continua să examineze, în viitor, activitatea Comisiei cu privire la aceste 

recomandări; 

Proiecte-pilot (PP) și acțiuni pregătitoare (AP) 

77. reamintește importanța proiectelor-pilot (PP) și a acțiunilor pregătitoare (AP) ca 

instrumente pentru formularea unor priorități politice și introducerea unor noi inițiative 

care au potențialul de a se transforma în activități și programe permanente ale UE; după 

ce a efectuat o analiză atentă a tuturor propunerilor prezentate și luând în considerare 

evaluarea de către Comisie a respectării cerințelor legale și a posibilității de 

implementare, decide să adopte un pachet echilibrat de PP-AP care să reflecte 

prioritățile politice ale Parlamentului; 

78. salută lansarea programului Discover EU, distribuirea a 15 000 de bilete InterRail în 

2018 pentru europenii în vârstă de 18 ani, precum și propunerea Comisiei de a aloca 

700 de milioane EUR pentru CFM 2021-2027, care se încadrează bine în ambițiile 

Uniunii de a promova mobilitatea de studiu, cetățenia activă, incluziunea socială și 

solidaritatea tuturor tinerilor; decide să continue acțiunea pregătitoare relevantă în 2019 

și este hotărât să o continue și în 2020; 

Instrumente speciale 

79. reamintește utilitatea instrumentelor speciale pentru a asigura o marjă de flexibilitate 

peste plafoanele foarte strânse prevăzute de actualul CFM și salută îmbunătățirile aduse 

de revizuirea la jumătatea perioadei a Regulamentului privind CFM; solicită să se 

utilizeze din plin Instrumentul de flexibilitate și marja globală pentru angajamente în 

bugetul 2019 pentru a finanța gama largă de noi provocări și responsabilități 
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suplimentare cărora trebuie să le facă față bugetul Uniunii; reamintește, de asemenea, 

importanța Fondului european de ajustare la globalizare (FEG), a rezervei pentru 

ajutoare de urgență (EAR) și a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE);  

Plăți 

80. se arată din nou preocupat de faptul că, în pofida unei recuperări recente, sub-execuția 

plăților a atins un nivel record în ultimii trei ani, în special la subrubrica 1b; regretă că, 

din cauza unor astfel de întârzieri, prioritățile și proiectele Uniunii nu le pot oferi 

cetățenilor întregul lor potențial în timp util; atrage atenția că, drept urmare, PB 2019 

lasă o marjă fără precedent de 19,3 miliarde EUR sub plafonul de plăți; majorează 

creditele de plată aferente acelor linii la care sunt modificate creditele de angajament; 

Alte secțiuni 

Secțiunea I – Parlamentul European 

81. menține neschimbat nivelul global al bugetului său pentru 2019, în conformitate cu 

Rezoluția sa mai sus menționată referitoare la estimarea bugetului de venituri și 

cheltuieli al Parlamentului European, adoptată în plen pe 19 aprilie 2018, la 

1 999 144 000 EUR; include ajustări tehnice neutre din punct de vedere bugetar, pentru 

a ține seama de o serie de informații actualizate care nu erau disponibile la începutul 

acestui an;  

82. constată că nivelul bugetului estimat pentru 2019 corespunde unui procent de 18,53 %, 

mai mic decât cel din 2018 (18,85 %) și cel mai mic procent înregistrat în ultimii 15 ani 

la rubrica 5;  

83. constată că, din cauza alegerilor pentru Parlamentul European din 2019, cheltuielile vor 

fi substanțial mai mari în unele domenii, în special în raport cu deputații care nu sunt 

realeși și asistenții lor, în timp ce în alte domenii se vor realiza economii, deși de mai 

mică amploare, ca urmare a reducerii volumului activităților parlamentare în cursul 

unui an electoral; 

84. apreciază faptul că bugetul pe 2019 va include și alte tranșe de investiții substanțiale, 

începute în 2016, cu scopul de a întări semnificativ securitatea Parlamentului; relevă că 

aceste proiecte privesc diferite domenii, legate în special de clădiri, cum ar fi, de 

exemplu, un nivel mai ridicat de securitate pentru intrări, echipamente și personal, 

asigurat de proiectul iPACS, dar și îmbunătățiri în domeniul securității cibernetice și al 

securității comunicațiilor; 

85. ia act de decizia Biroului de a lua în considerare două opțiuni pentru clădirea PHS: 

renovare sau reconstruire; îndeamnă Secretarul General și Biroul să furnizeze autorității 

bugetare un buget detaliat pentru fiecare dintre aceste opțiuni, pe lângă toate 

specificațiile tehnice; 

86. reduce schema de personal a Secretariatului său General pe 2019 cu 59 de posturi 

(obiectivul privind reducerea cu 1 % a personalului), în conformitate cu acordul din 14 

noiembrie 2015 convenit cu Consiliul referitor la bugetul general al Uniunii Europene 

pentru exercițiul financiar 2016, prin care măsurile de reducere anuală a personalului 

Parlamentului sunt prevăzute să continue până în 2019; 
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87. consideră că, în rezoluția sa din 18 aprilie 2018 privind politica de integritate a 

Comisiei, Parlamentul și-a exprimat îngrijorarea cu privire la procedurile de numire a 

înalților funcționari ai acesteia, își reiterează apelul adresat Comisiei de a reexamina, 

până la sfârșitul anului 2018, procedura sa administrativă de numire a înalților 

funcționari, cu obiectivul de a garanta pe deplin că cei mai buni candidați sunt selectați 

într-un cadru de maximă transparență și de egalitate de șanse; 

88. ia act de decizia Tribunalului din 25 septembrie 2018, care confirmă refuzul 

Parlamentului de a acorda acces la documentele referitoare la diurnele, cheltuielile de 

călătorie și indemnizațiile de asistență parlamentară ale deputaților (hotărârea în 

cauzele T-639/15 - T-666/15 Maria Psara și alții/Parlamentul și T-94/16 Gavin 

Sheridan/Parlamentul); reamintește Biroului că plenul a făcut apel la o mai mare 

transparență și la necesitatea urgentă de a se audita alocația generală de cheltuieli 

(GEA); salută, în acest sens, crearea unui grup de lucru ad hoc pentru a defini și publica 

normele privind utilizarea GEA; cu toate acestea, regretă faptul că, pe baza raportului 

grupului său de lucru, Biroul a putut conveni numai asupra unei liste neexhaustive de 

cheltuieli admisibile și asupra necesității ca fiecare deputat în Parlament să aibă un cont 

bancar separat dedicat fondurilor primite în cadrul GEA; își reiterează apelul adresat 

Biroului de a aduce următoarele modificări suplimentare în ceea ce privește GEA: 

 - să solicite deputaților să păstreze toate chitanțele referitoare la GEA; 

 - să solicite deputaților să restituie partea necheltuită din GEA la sfârșitul mandatului 

lor; 

89. reamintește articolul 62 din Decizia Biroului din 19 mai și 9 iulie 2008 privind normele 

de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, care prevede că „plățile”, 

inclusiv indemnizația pentru cheltuieli generale, „sunt rezervate exclusiv finanțării 

activităților legate de exercitarea mandatului deputaților și nu pot acoperi cheltuielile 

personale sau pentru a finanța subvenții sau donații cu caracter politic” și că „deputații 

rambursează sumele care nu au fost utilizate Parlamentului”; face apel la Secretarul 

General și Biroul Parlamentului European să garanteze că aceste dispoziții sunt puse în 

aplicare pe deplin și că sunt respectate. 

90. reamintește că, la 23 octombrie 1997, în rezoluția sa referitoare la bugetul general 

pentru 1998, Parlamentul a cerut Biroului său să solicite Curții de Conturi să 

investigheze sistemul facultativ de pensii al Parlamentului, ceea ce a dus la avizul nr. 

5/99 al Curții de Conturi din 16 iunie 1999 privind fondul și sistemul de pensii pentru 

deputații în Parlamentul European; cere acum Biroului să solicite de urgență Curții de 

Conturi să publice un alt asemenea aviz cu privire la sistemul și fondul de pensii în 

2019; 

91. reamintește că, într-o notă către Birou din 8 martie 2018, Secretarul General a acceptat 

că fondul de pensii legat de sistemul facultativ de pensii pentru deputați „își va epuiza 

capitalul cu mult timp înainte de încheierea obligațiilor în materie de pensii, poate chiar 

până în 2024”; invită, prin urmare, Secretarul General și Biroul, cu respectarea deplină 

a Statutului deputaților, să stabilească de urgență cu fondul de pensii un plan clar pentru 

ca Parlamentul să își asume și să preia obligațiile și responsabilitățile pentru sistemul 

facultativ de pensii pentru deputați imediat după alegerile din 2019; 
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92. cere imperios mai mult sprijin din partea Uniunii pentru dimensiunea parlamentară a 

OMC, în special creșterea resurselor financiare și umane acordate secretariatului 

competent; 

93. solicită să se extindă competențele Centrului european pentru mass-media științifică, 

aprobat în cadrul bugetului pe 2018, și să aibă loc o cooperare cu posturile de televiziune, 

cu platformele de comunicare socială și cu alți parteneri cu scopul de a stabili obiective de 

formare pentru tinerii jurnaliști, în special în raport cu noile evoluții ale științei și 

tehnologiei și cu știrile bazate pe fapte, evaluate inter pares; 

94. solicită, în scopul punerii în aplicare a recomandărilor cuprinse în Rezoluția Parlamentului 

din 26 octombrie 2017 referitoare la combaterea hărțuirii sexuale și a abuzului sexual în 

Uniune, un sprijin suplimentar pentru acoperirea costurilor legate de expertiza externă 

necesară pentru a extinde auditul extern ce a vizat Comitetul consultativ care se ocupă de 

plângerile de hărțuire implicând deputați, în vederea includerii și a Comitetului consultativ 

pentru personalul Parlamentului privind prevenirea hărțuirii; solicită, în același scop, și un 

sprijin mai mare pentru a acoperi cheltuielile cu personalul suplimentar responsabil pentru 

gestionarea cazurilor de hărțuire în Parlament, reunind în cadrul unui serviciu specializat 

personal calificat în domeniul medicinei, al psihologiei, al dreptului și al gestionării 

resurselor umane, cu experiență specifică în aceste domenii; 

95. reamintește analiza CCE din 2014 care estima costurile dispersiei geografice a 

Parlamentului la 114 milioane EUR pe an; în plus, ia act de constatarea prezentată în 

Rezoluția sa din 20 noiembrie 2013 referitoare la stabilirea sediilor instituțiilor Uniunii 

Europene21 că 78 % din toate misiunile personalului statutar al Parlamentului reprezintă 

rezultatul direct al dispersiei geografice a instituției; evidențiază că raportul estimează, de 

asemenea, impactul asupra mediului al dispersiei geografice între 11 000 și 19 000 tone de 

emisii de CO2; reiterează percepția publică negativă cauzată de dispersie și solicită, prin 

urmare, o foaie de parcurs spre un sediu unic și o reducere a liniilor bugetare relevante; 

96. îndeamnă Secretarul General să stabilească modalități detaliate pentru partajarea crescută a 

funcțiilor și serviciilor administrative de către Parlament, Comitetul Regiunilor și 

Comitetul Economic și Social European; 

Secțiunea IV – Curtea de Justiție 

97. reinstituie nivelul din PB 2019 al tuturor posturilor bugetare reduse de Consiliu, care 

sunt esențiale pentru funcționarea Curții, și reinstituie nivelul de finanțare prevăzut de 

estimări pentru două posturi bugetare, pentru a spori capacitatea Curții de a face față 

unei cereri din ce în ce mai ridicate în domeniul serviciilor de traducere;  

98. reintroduce cele 16 posturi și creditele aferente tăiate de Comisie în PB 2019 pentru a 

preveni orice blocaj care ar putea afecta negativ productivitatea instanțelor în contextul 

în care Curtea a preluat noi sarcini și volumul de muncă a crescut continuu; consideră 

că ar trebui aprobată crearea a 16 posturi permanente noi pentru serviciile de sprijin, 

propuse inițial de către Curte și respinse de Comisie; 

Secțiunea V – Curtea de Conturi 

                                                 
21  JO C 436, 24.11.2016, p. 2. 
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99. reinstituie nivelul din PB 2019 al tuturor posturilor bugetare reduse de Consiliu, pentru 

executarea programului de lucru al Curții de Conturi și prezentarea rapoartelor de audit 

planificate; 

Secțiunea VI – Comitetul Economic și Social European 

100. reinstituie nivelul din PB 2019 al tuturor posturilor bugetare reduse de Consiliu; 

101. majorează peste nivelul din PB 2019 o serie de linii bugetare în conformitate cu 

propriile estimări ale Comitetului Economic și Social European; 

Secțiunea VII – Comitetul Regiunilor 

102. reinstituie nivelul din PB 2019 al tuturor posturilor bugetare reduse de Consiliu; 

103. majorează peste nivelul din PB 2019 o serie de linii bugetare în conformitate cu 

propriile estimări ale Comitetului Regiunilor; 

Secțiunea VIII – Ombudsmanul European 

104. menține neschimbat nivelul general al bugetului Ombudsmanului pentru 2019, astfel 

cum a fost propus de Comisie în PB 2019; 

Secțiunea IX – Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor 

105. decide să nu reinstituie nivelul din PB 2019 al liniei reduse de Consiliu, din cauza unei 

creșteri ridicate a bugetului total față de anul precedent; 

Secțiunea X – Serviciul European de Acțiune Externă 

106. reinstituie nivelul din PB 2019 al tuturor liniilor bugetare reduse de Consiliu; 

107. majorează peste nivelul din PB 2019 o serie de linii bugetare în conformitate cu 

propriile estimări ale SEAE; 

108. reiterează sprijinul Parlamentului pentru capacitatea de comunicare strategică și îi alocă 

mai multe resurse pentru a oferi un răspuns coordonat mai puternic al Uniunii la 

fenomenul dezinformării; 

109. reinstituie cele 28 de posturi și creditele aferente reduse de Consiliu și adaugă alte cinci 

posturi, ceea ce reprezintă o creștere moderată a personalului, justificată de noile 

responsabilități semnificative ale SEAE, în special cele legate de retragerea Regatului 

Unit din Uniune, și anume crearea unei noi delegații a Uniunii la Londra și a unei noi 

unități la sediul său, precum și de adoptarea unei serii de inițiative în domeniul 

securității și al apărării în ultimele luni; 

o 

o o 



 

 55 

110. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu 

amendamentele la proiectul de buget general, Consiliului, Comisiei, celorlalte instituții 

și organe interesate, precum și parlamentelor naționale. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0416 

Reînnoirea autorizației pentru porumbul modificat genetic NK603 × MON 

810  

Rezoluţia Parlamentului European din 24 octombrie 2018 referitoare la proiectul de 

decizie de punere în aplicare a Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru 

introducerea pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din porumb 

modificat genetic NK603 × MON810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6), în temeiul 

Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului, 

(D058360/01 – 2018/2872(RSP)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind reînnoirea 

autorizației pentru introducerea pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau 

fabricate din porumb modificat genetic NK603 × MON810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-

ØØ81Ø-6), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European 

și al Consiliului (D058360/01), 

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 22 septembrie 2003 privind produsele alimentare și furajele modificate 

genetic22, în special articolul 11 alineatul (3) și articolul 23 alineatul (3), 

– având în vedere votul din data de 11 septembrie 2018 al Comitetului permanent pentru 

lanțul alimentar și sănătatea animală, menționat la articolul 35 din Regulamentul (CE) 

nr. 1829/2003, când nu s-a emis niciun aviz, 

– având în vedere articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor 

generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării 

competențelor de executare de către Comisie23, 

– având în vedere avizul emis de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară 

                                                 
22  JO L 268, 18.10.2003, p. 1. 
23  JO L 55, 28.2.2011, p. 13. 
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(EFSA) la 24 ianuarie 2018 și publicat la 26 februarie 201824, 

– având în vedere propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 182/2011 de stabilire a normelor și 

principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al 

exercitării competențelor de executare de către Comisie (COM(2017)0085, 

COD(2017)0035), 

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare care ridică obiecțiuni împotriva autorizării 

organismelor modificate genetic25, 

                                                 
24  Aviz științific privind o cerere din partea Monsanto (cererea EFSA-GMO-RX-007) - 

Evaluarea porumbului modificat genetic NK603 x MON810 în vederea reînnoirii 
autorizației în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003] (cererea EFSA-GMO-RX-
007). EFSA Journal 2018;16(2):5163: 
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5163  

25  - Rezoluția din 16 ianuarie 2014 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului 
privind introducerea pe piață în vederea cultivării, în conformitate cu Directiva 
2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a unui produs din porumb (Zea 
mays L. linia 1507) modificat genetic pentru rezistență la anumite lepidoptere 
dăunătoare (JO C 482, 23.12.2016, p. 110). 

  - Rezoluția din 16 decembrie 2015 referitoare la Decizia de punere în aplicare (UE) 
2015/2279 a Comisiei din 4 decembrie 2015 de autorizare a introducerii pe piață a 
produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic 
NK603 × T25 (JO C 399, 24.11.2017, p. 71).  

  - Rezoluția din 3 februarie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare 
a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau 
sunt fabricate din soia modificată genetic MON 87705 × MON 89788 (JO C 35, 
31.1.2018, p. 19). 

  - Rezoluția din 3 februarie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare 
a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau 
sunt fabricate din soia modificată genetic MON 87708 × MON 89788 (JO C 35, 
31.1.2018, p. 17). 

  - Rezoluția din 3 februarie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare 
a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau 
sunt fabricate din soia modificată genetic FG72 (MST-FGØ72-2) (JO C 35, 31.1.2018, 
p. 15). 

  - Rezoluția din 8 iunie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a 
Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt compuse 
sau fabricate din porumb modificat genetic Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 și din 
soiuri de porumb modificat genetic care combină două sau trei dintre aceste evenimente 
(JO C 86, 6.3.2018, p. 108). 

  - Rezoluția din 8 iunie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a 
Comisiei privind introducerea pe piață a unei garoafe de grădină modificate genetic 
(Dianthus caryophyllus L., linia SHD-27531-4) (JO C 86, 6.3.2018, p. 111).  

  - Rezoluția din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în 
aplicare a Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru introducerea pe piață a 
semințelor de porumb modificat genetic MON 810 în vederea cultivării (JO C 215, 
19.6.2018, p. 76).  

  - Rezoluția din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în 
aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor din porumb 
modificat genetic MON 810 (OJ C 215, 19.6.2018, p. 80). 

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5163
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  - Rezoluția Parlamentului European din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de 

decizie de punere în aplicare a Comisiei privind introducerea pe piață a semințelor de 
porumb modificat genetic Bt11 în vederea cultivării (JO C 215, 19.6.2018, p. 70). 

  - Rezoluția Parlamentului European din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de 
decizie de punere în aplicare a Comisiei privind introducerea pe piață a semințelor de 
porumb modificat genetic 1507 în vederea cultivării (JO C 215, 19.6.2018, p. 73).  
- Rezoluția din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în 
aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, 
constau în sau sunt fabricate din bumbac modificat genetic 281-24-236 × 3006-210-23 
× MON 88913 (OJ C 215, 19.6.2018, p. 83). 

  - Rezoluția din 5 aprilie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a 
Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau 
sunt fabricate din porumb modificat genetic Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 și 
din porumb modificat genetic obținut din combinarea a două, trei sau patru dintre 
evenimentele Bt11, 59122, MIR604, 1507 și GA21, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 
1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și 
furajele modificate genetic (OJ C 298, 23.8.2018, p. 34). 

  - Rezoluția din 17 mai 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a 
Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau 
sunt produse din porumb modificat genetic DAS-40278-9 în temeiul Regulamentului 
(CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele 
alimentare și furajele modificate genetic (OJ C 307, 30.8.2018, p. 71). 

  - Rezoluția din 17 mai 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a 
Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau 
sunt fabricate din bumbac modificat genetic GHB119 (BCS-GHØØ5-8), în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (OJ C 
307, 30.8.2018, p. 67). 

  - Rezoluția din 13 septembrie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în 
aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, 
constau în sau sunt produse din soia modificată genetic DAS-68416-4, în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind 
produsele alimentare și furajele modificate genetic (OJ C 337, 20.9.2018, p. 54). 

  - Rezoluția din 4 octombrie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în 
aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt 
constituite sau fabricate din soia modificată genetic FG72 × A5547-127 în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind 
produsele alimentare și furajele modificate genetic (OJ C 346, 27.9.2018, p. 55). 

  - Rezoluția din 4 octombrie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în 
aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt 
constituite sau fabricate din soia modificată genetic DAS-44406-6 în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind 
produsele alimentare și furajele modificate genetic (OJ C 346, 27.9.2018, p. 60). 

  - Rezoluția din 24 octombrie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în 
aplicare a Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru introducerea pe piață a 
produselor care conțin, constau în sau sunt produse din porumb modificat genetic 1507 
(DAS-Ø15Ø7-1) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului 
European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic 
(OJ C 346, 27.9.2018, p. 122). 
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– având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru mediu, sănătate publică și 

siguranță alimentară, 

– având în vedere articolul 106 alineatele (2) și (3) din Regulamentul său de procedură, 

A. întrucât, la 20 octombrie 2016, Monsanto Europe N.V./S.A. a prezentat Comisiei, în 

conformitate cu articolele 11 și 23 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, o cerere de 

                                                                                                                                                        
  - Rezoluția din 24 octombrie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în 

aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, 
constau în sau sunt produse din soia modificată genetic 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-
1 × MON-Ø4Ø32-6), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului 
European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic 
(OJ C 346, 27.9.2018, p. 127). 

  - Rezoluția din 24 octombrie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în 
aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt 
constituite sau fabricate din rapiță modificată genetic MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-
883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × 
ACSBNØØ5-8) și MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind 
produsele alimentare și furajele modificate genetic  (OJ C 346, 27.9.2018, p. 133).  

  - Rezoluția Parlamentului European din 1 martie 2018 referitoare la proiectul de decizie 
de punere în aplicare a Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru introducerea pe 
piață a produselor care conțin, constau în sau sunt produse din porumb modificat 
genetic 59122 (DAS-59122-7), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al 
Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele 
modificate genetic (Texte adoptate, P8_TA(2018)0051). 

  - Rezoluția din 1 martie 2018 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a 
Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau 
sunt fabricate din porumb modificat genetic MON 87427 × MON 89034 × NK603 
(MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) și din porumbul modificat 
genetic obținut din combinarea a două dintre evenimentele MON 87427, MON 89034 
și NK603 și de abrogare a Deciziei 2010/420/UE (Texte adoptate, P8_TA(2018)0052). 

  - Rezoluția din 3 mai 2018 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a 
Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru introducerea pe piață a alimentelor și 
furajelor produse din sfeclă de zahăr modificată genetic H7-1 (KM-ØØØH71-4) în 
temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului 
privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (Texte adoptate, 
P8_TA(2018)0197). 

  – Rezoluția din 30 mai 2018 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a 
Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru introducerea pe piață a produselor care 
conțin, constau în sau sunt produse din porumb modificat genetic GA21 (MON-
ØØØ21-9), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European 
și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (Texte 
adoptate, P8_TA(2018)0221). 

  - Rezoluția Parlamentului European din 30 mai 2018 referitoare la proiectul de decizie 
de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care 
conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic 1507 × 59122 × 
MON 810 × NK603 și din porumb modificat genetic obținut din combinarea a două, 
trei sau patru dintre evenimentele 1507, 59122, MON 810 și NK603, și de abrogare a 
Deciziilor 2009/815/CE, 2010/428/UE și 2010/432/UE în temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare 
și furajele modificate genetic (Texte adoptate, P8_TA(2018)0222). 
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reînnoire a autorizației pentru porumbul modificat genetic NK603 × MON 810 pentru 

utilizări în alimente și furaje; 

B. întrucât, la 24 ianuarie 2018, EFSA a emis un aviz favorabil26 în conformitate cu 

articolele 6 și 18 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, în care a concluzionat că 

cererea de reînnoire nu conținea probe pentru noi riscuri, expuneri modificate sau 

incertitudini științifice care ar modifica concluziile evaluării inițiale a riscului asupra 

porumbului modificat genetic NK603 × MON 810, adoptat de EFSA în 200527; 

C. întrucât EFSA, în conformitate cu avizul său științific, nu a efectuat o examinare 

sistematică a literaturii proprii, ci doar a evaluat literatura de specialitate efectuată de 

solicitant și, pe această bază, a concluzionat că nicio nouă publicație care ar ridica 

probleme de siguranță nu a fost identificată; 

D. întrucât EFSA a adoptat avizul său plecând de la premisa că secvența de ADN a celor 

două evenimente din porumb modificat genetic NK603 x MON 810 este identică cu 

secvența evenimentelor evaluate inițial; întrucât solicitantul nu a furnizat date în 

sprijinul acestei ipoteze; 

E. întrucât porumbul modificat genetic NK603 × MON 810 exprimă o proteină care 

conferă toleranță la erbicidele pe bază de glifosat; întrucât la 20 martie 2015, Agenția 

Internațională pentru Cercetare în Domeniul Cancerului (agenția specializată în 

domeniul cancerului a Organizației Mondiale a Sănătății) a clasificat glifosatul drept 

substanță probabil cancerigenă pentru oameni28; 

F. întrucât autorizarea importurilor de porumb modificat genetic NK603 × MON 810 în 

Uniune ar trebui să conducă la o creștere a culturii sale în alte părți ale lumii, cum ar fi 

în Argentina, Brazilia, Canada, Columbia, Japonia, Filipine, Africa de Sud și Uruguay, 

precum și la o creștere corespunzătoare a utilizării de glifosat conținând erbicide; 

G. întrucât porumbul modificat genetic NK603 x MON 810 exprimă proteina Cry1Ab, o 

proteină Bt (derivată din Bacillus thuringiensis) care conferă rezistență la anumite 

insecte lepidoptere (Ostrinia nubilalis, Sesamia spp.); 

H. întrucât, plantele modificate genetic Bt exprimă toxina insecticidă în fiecare celulă a 

plantei pe toată durata vieții acesteia, inclusiv în părțile consumate de oameni și 

animale; întrucât, în urma unor experimente care s-au concentrat asupra hrănirii 

                                                 
26  Aviz științific privind evaluarea porumbului modificat genetic NK603 × MON 810 în 

vederea reînnoirii autorizației în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003] (cererea 
EFSA-GMO-RX-007). EFSA Journal 2018;16(2):5163: 
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5163 

27  Aviz al Grupului științific pentru organisme modificate genetic privind o cerere 
(Referința EFSA GMO-UK-2004-01) de introducere pe piață a porumbului modificat 
genetic tolerant la glifosat și rezistent la insecte NK603 × MON 810, pentru utilizare în 
produse alimentare și furaje, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, transmis 
de Monsanto. EFSA Journal (2005) 309, 1-22. 
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/j.efsa.2005.309 

28  Monografiile IARC, Volumul 112: evaluarea a cinci insecticide și erbicide 
organofosforice, 20 martie 2015: 
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol112/mono112.pdf 

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5163
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/j.efsa.2005.309
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol112/mono112.pdf
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animalelor, s-a constatat că plantele modificate genetic Bt pot avea efecte toxice29; 

întrucât s-a demonstrat că toxina Bt pe care o exprimă plantele modificate genetic 

diferă semnificativ de toxina Bt produsă în mod natural30; 

I. întrucât posibila evoluție a rezistenței dăunătorilor lepidopteri vizați la proteina Cry1Ab 

continuă să suscite preocupări, putând conduce la modificarea practicilor în domeniul 

combaterii dăunătorilor în țările în care sunt cultivate soiurile de plante în cauză; 

J. întrucât statele membre au prezentat numeroase observații critice în timpul perioadei de 

consultare de trei luni; întrucât aceste observații se referă, printre altele, la: lipsa 

informațiilor cu privire la liniile utilizate în prezent; lipsa de date, de exemplu, privind 

potențialul de transfer orizontal de gene al evenimentelor MON 810 și NK603; o 

examinare deficitară a literaturii de specialitate; o generare de date parțial depășite și o 

abordare fragmentară a monitorizării mediului, inclusiv faptul că persistența proteinelor 

Cry eliberate în mediu nu a fost monitorizată, nu a fost efectuată nicio analiză a 

expunerii mediului la toxina Cry și că apariția teosintului, plantă sălbatică înrudită cu 

porumbul din Europa, a fost ignorată31; 

K. întrucât, în pofida acestor preocupări, nu a fost impus un plan de monitorizare după 

introducerea pe piață; întrucât s-a considerat că nu este necesară nicio monitorizare de 

mediu specifică după introducerea pe piață; 

L. întrucât, în urma votului său din 11 septembrie 2018, Comitetul permanent pentru 

lanțul alimentar și sănătatea animală, menționat la articolul 35 din Regulamentul (CE) 

nr. 1829/2003, nu a emis niciun aviz; întrucât 13 state membre au votat împotrivă și 

numai 11 au votat pentru, iar patru s-au abținut; 

M. întrucât, atât în expunerea de motive a propunerii sale legislative prezentate la 22 

aprilie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 în ceea ce privește 

posibilitatea statelor membre de a restricționa sau de a interzice utilizarea produselor 

alimentare și a furajelor modificate genetic pe teritoriul lor, cât și în expunerea de 

motive din propunerea legislativă prezentată la 14 februarie 2017 de modificare a 

Regulamentul (UE) nr. 182/2011, Comisia și-a exprimat regretul cu privire la faptul că, 

de la intrarea în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, deciziile de autorizare 

au fost adoptate de către Comisie fără sprijinul statelor membre sub forma unui aviz al 

Comitetului și că retrimiterea dosarului la Comisie în vederea adoptării unei decizii 

finale, care reprezintă de fapt o măsură cu totul excepțională în cadrul procedurii în 

                                                 
29  A se vedea, spre exemplu, El-Shamei Z.S., Gab-Alla AA, Shatta AA, Moussa EA, 

Rayan AM, „Histopathological Changes in Some Organs of Male Rats Fed on 
Genetically Modified Corn” (Ajeeb Y.G.). Journal of American Science, 2012, 8 (9), 
pp. 1117-1123: 
https://www.researchgate.net/publication/235256452_Histopathological_Changes_in_Some_Or

gans_of_Male_Rats_Fed_on_Genetically_Modified_Corn_Ajeeb_YG 
30  Székács A., Darvas B., „Comparative aspects of Cry toxin usage in insect control”, în: 

Ishaaya I., Palli S.R., Horowitz A.R. (editori), Advanced Technologies for Managing 
Insect Pests, Dordrecht, Țările de Jos, Springer, 2012 pp. 195-230: 
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-4497-4_10  

31  A se vedea Registrul de întrebări EFSA, anexa G la Întrebarea nr. EFSA-Q-2017-
00028, 

  disponibilă online la: 
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/ListOfQuestionsNoLogin?1&panel=ALL 

https://www.researchgate.net/publication/235256452_Histopathological_Changes_in_Some_Organs_of_Male_Rats_Fed_on_Genetically_Modified_Corn_Ajeeb_YG
https://www.researchgate.net/publication/235256452_Histopathological_Changes_in_Some_Organs_of_Male_Rats_Fed_on_Genetically_Modified_Corn_Ajeeb_YG
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-4497-4_10
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/ListOfQuestionsNoLogin?1&panel=ALL
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ansamblu, a devenit o regulă în procesul decizional cu privire la autorizarea produselor 

alimentare și a furajelor modificate genetic; întrucât Președintele Comisiei, Jean-Claude 

Juncker, și-a exprimat în mai multe rânduri regretul față de această practică, pe care a 

calificat-o drept nedemocratică32; 

N. întrucât, la 28 octombrie 2015, Parlamentul a respins în primă lectură33 propunerea 

legislativă din 22 aprilie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 și a 

invitat Comisia să o retragă și să prezinte o nouă propunere, 

1. consideră că proiectul de decizie a Comisiei de punere în aplicare depășește 

competențele de executare prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1829/2003; 

2. consideră că proiectul de decizie a Comisiei de punere în aplicare nu este în 

conformitate cu dreptul Uniunii, prin faptul că nu este compatibil cu obiectivul 

Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, care, în conformitate cu principiile generale 

prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al 

Consiliului34, constă în asigurarea unei baze prin care să se garanteze un nivel ridicat de 

protecție a vieții și sănătății umane, a sănătății și calității vieții animalelor, a intereselor 

de mediu și ale consumatorilor în ceea ce privește produsele alimentare și furajele 

modificate genetic, asigurând în același timp funcționarea eficientă a pieței interne; 

3. invită Comisia să își retragă proiectul de decizie de punere în aplicare; 

4. invită Comisia să suspende orice decizie de punere în aplicare privind cererile de 

autorizare a organismelor modificate genetic până în momentul în care procedura de 

autorizare va fi fost revizuită pentru a se corecta deficiențele procedurii curente, care s-

a dovedit neadecvată; 

5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 

Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre. 

 

                                                 
32  De exemplu, în declarația de deschidere a ședinței plenare a Parlamentului European, 

inclusă în orientările politice ale următoarei Comisii Europene (Strasbourg, 15 iulie 
2014), sau în discursul privind starea Uniunii din 2016 (Strasbourg, 14 septembrie 
2016). 

33  JO C 355, 20.10.2017, p. 165. 
34  JO L 31, 1.2.2002, p. 1. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0417 

Autorizația pentru porumbul modificat genetic MON 87427 × MON 89034 

× 1507 × MON 88017 × 59122  

Rezoluţia Parlamentului European din 24 octombrie 2018 referitoare la proiectul de 

decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a 

produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic 

MON 87427 × MON 89034 × 1507 x MON 88017 × 59122 și din porumbul modificat 

genetic obținut din combinarea a două, trei sau patru dintre evenimentele de 

transformare MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 și 59122 și de abrogare a 

Deciziei 2011/366/UE (D058361/01 – 2018/2873(RSP)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a 

introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb 

modificat genetic MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 x 59122 și din 

porumbul modificat genetic obținut din combinarea a două, trei sau patru dintre 

evenimentele de transformare MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 și 59122 

și de abrogare a Deciziei 2011/366/UE (D058361/01), 

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 22 septembrie 2003 privind produsele alimentare și furajele modificate 

genetic35, în special articolul 7 alineatul (3) și articolul 19 alineatul (3), 

– având în vedere votul din data de 11 septembrie 2018 al Comitetului permanent pentru 

lanțul alimentar și sănătatea animală, menționat la articolul 35 din Regulamentul (CE) 

nr. 1829/2003, când nu s-a emis niciun aviz, 

– având în vedere articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor 

generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării 

competențelor de executare de către Comisie36, 

– având în vedere avizul emis de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară 

                                                 
35  JO L 268, 18.10.2003, p. 1. 
36  JO L 55, 28.2.2011, p. 13. 
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(EFSA) la 28 iunie 2017 și publicat la 1 august 201737, 

– având în vedere propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 182/2011 de stabilire a normelor și 

principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al 

exercitării competențelor de executare de către Comisie (COM(2017)0085, 

COD(2017)0035), 

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare care ridică obiecțiuni împotriva autorizării 

organismelor modificate genetic38, 

                                                 
37  Scientific Opinion on application EFSA‐GMO‐BE‐2013‐118 for authorisation of 

genetically modified maize MON 87427 × MON 89034 × 
× 1507 × MON 88017 × 59122 and subcombinations independently of their origin, for 
food and feed uses, import and processing submitted under Regulation (EC) No 
1829/2003 by Monsanto Company [Aviz științific privind cererea EFSA-GMO-BE-
2013-118 vizând autorizarea porumbului modificat genetic MON 87427 × MON 89034 
× × 1507 × MON 88017 × 59122 și a subcombinațiilor sale, indiferent de originea lor, 
pentru utilizare ca alimente sau ca furaje, pentru import și pentru prelucrare, transmisă 
în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 de Monsanto Company], Jurnalul 
EFSA Volumul 15, Ediția 8: 
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2017.4921  

38  – Rezoluția din 16 ianuarie 2014 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului 
privind introducerea pe piață în vederea cultivării, în conformitate cu Directiva 
2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a unui produs din porumb (Zea 
mays L. linia 1507) modificat genetic pentru rezistență la anumite lepidoptere 
dăunătoare (JO C 482, 23.12.2016, p. 110). 

  – Rezoluția din 16 decembrie 2015 referitoare la Decizia de punere în aplicare (UE) 
2015/2279 a Comisiei din 4 decembrie 2015 de autorizare a introducerii pe piață a 
produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic 
NK603 × T25 (JO C 399, 24.11.2017, p. 71).  

  – Rezoluția din 3 februarie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare 
a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau 
sunt fabricate din soia modificată genetic MON 87705 × MON 89788 (JO C 35, 
31.1.2018, p. 19).  

  – Rezoluția din 3 februarie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare 
a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau 
sunt fabricate din soia modificată genetic MON 87708 × MON 89788 (JO C 35, 
31.1.2018, p. 17).  

  – Rezoluția din 3 februarie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare 
a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau 
sunt fabricate din soia modificată genetic FG72 (MST-FGØ72-2) (JO C 35, 31.1.2018, 
p. 15).  

  – Rezoluția din 8 iunie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a 
Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt compuse 
sau fabricate din porumb modificat genetic Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 și din 
soiuri de porumb modificat genetic care combină două sau trei dintre aceste evenimente 
(JO C 86, 6.3.2018, p. 108).  

  – Rezoluția din 8 iunie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a 
Comisiei privind introducerea pe piață a unei garoafe de grădină modificate genetic 
(Dianthus caryophyllus L., linia SHD-27531-4) (JO C 86, 6.3.2018, p. 111).  

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2017.4921
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  – Rezoluția din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în 

aplicare a Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru introducerea pe piață a 
semințelor de porumb modificat genetic MON 810 în vederea cultivării (JO C 215, 
19.6.2018, p. 76).  

  – Rezoluția din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în 
aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor din porumb 
modificat genetic MON 810 (JO C 215, 19.6.2018, p. 80).  

  – Rezoluția din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în 
aplicare a Comisiei privind introducerea pe piață a semințelor de porumb modificat 
genetic Bt11 în vederea cultivării (JO C 215, 19.6.2018, p. 70).  

  – Rezoluția din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în 
aplicare a Comisiei privind introducerea pe piață a semințelor de porumb modificat 
genetic 1507 în vederea cultivării (JO C 215, 19.6.2018, p. 73).  
– Rezoluția din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în 
aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, 
constau în sau sunt fabricate din bumbac modificat genetic 281-24-236 × 3006-210-23 
× MON 88913 (JO C 215, 19.6.2018, p. 83).  

  – Rezoluția din 5 aprilie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a 
Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau 
sunt fabricate din porumb modificat genetic Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 și 
din porumb modificat genetic obținut din combinarea a două, trei sau patru dintre 
evenimentele Bt11, 59122, MIR604, 1507 și GA21, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 
1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și 
furajele modificate genetic (JO C 298, 23.8.2018, p. 34).  

  – Rezoluția din 17 mai 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a 
Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau 
sunt produse din porumb modificat genetic DAS-40278-9 în temeiul Regulamentului 
(CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele 
alimentare și furajele modificate genetic (JO C 307, 30.8.2018, p. 71).  

  – Rezoluția din 17 mai 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a 
Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau 
sunt fabricate din bumbac modificat genetic GHB119 (BCS-GHØØ5-8), în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO C 
307, 30.8.2018, p. 67).  

  – Rezoluția din 13 septembrie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în 
aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, 
constau în sau sunt produse din soia modificată genetic DAS-68416-4, în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind 
produsele alimentare și furajele modificate genetic (JO C 337, 20.9.2018, p. 54).  

  – Rezoluția din 4 octombrie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în 
aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt 
constituite sau fabricate din soia modificată genetic FG72 × A5547-127 în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind 
produsele alimentare și furajele modificate genetic (JO C 346, 27.9.2018, p. 55).  

  – Rezoluția din 4 octombrie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în 
aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, 
constau în sau sunt produse din soia modificată genetic DAS-44406-6, în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind 
produsele alimentare și furajele modificate genetic (JO C 346, 27.9.2018, p. 60).  
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  – Rezoluția din 24 octombrie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în 

aplicare a Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru introducerea pe piață a 
produselor care conțin, constau în sau sunt produse din porumb modificat genetic 1507 
(DAS-Ø15Ø7-1) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului 
European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic 
(JO C 346, 27.9.2018, p. 122).  

  – Rezoluția din 24 octombrie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în 
aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, 
constau în sau sunt produse din soia modificată genetic 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-
1 × MON-Ø4Ø32-6), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului 
European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic 
(JO C 346, 27.9.2018, p. 127).  

  – Rezoluția din 24 octombrie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în 
aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt 
constituite sau fabricate din rapiță modificată genetic MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-
883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × 
ACSBNØØ5-8) și MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind 
produsele alimentare și furajele modificate genetic (JO C 346, 27.9.2018, p. 133).  

  – Rezoluția din 1 martie 2018 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a 
Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru introducerea pe piață a produselor care 
conțin, constau în sau sunt produse din porumb modificat genetic 59122 (DAS-59122-
7), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al 
Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (Texte adoptate, 
P8_TA(2018)0051).  

  – Rezoluția din 1 martie 2018 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a 
Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau 
sunt fabricate din porumb modificat genetic MON 87427 × MON 89034 × NK603 
(MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) și din porumbul modificat 
genetic obținut din combinarea a două dintre evenimentele MON 87427, MON 89034 
și NK603 și de abrogare a Deciziei 2010/420/UE (Texte adoptate, P8_TA(2018)0052).  

  – Rezoluția din 3 mai 2018 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a 
Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru introducerea pe piață a alimentelor și 
furajelor produse din sfeclă de zahăr modificată genetic H7-1 (KM-ØØØH71-4) în 
temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului 
privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (Texte adoptate, 
P8_TA(2018)0197).  

  – Rezoluția din 30 mai 2018 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a 
Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru introducerea pe piață a produselor care 
conțin, constau în sau sunt produse din porumb modificat genetic GA21 (MON-
ØØØ21-9), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European 
și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (Texte 
adoptate, P8_TA(2018)0221). 

  – Rezoluția din 30 mai 2018 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a 
Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau 
sunt fabricate din porumb modificat genetic 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 și din 
porumb modificat genetic obținut din combinarea a două, trei sau patru dintre 
evenimentele 1507, 59122, MON 810 și NK603, și de abrogare a Deciziilor 
2009/815/CE, 2010/428/UE și 2010/432/UE în temeiul Regulamentului (CE) nr. 
1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și 
furajele modificate genetic (Texte adoptate, P8_TA(2018)0222). 
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– având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru mediu, sănătate publică și 

siguranță alimentară, 

– având în vedere articolul 106 alineatele (2) și (3) din Regulamentul său de procedură, 

A. întrucât, la 26 noiembrie 2013, Monsanto Europe S.A./N.V. a depus, în numele 

Monsanto Company, o cerere, în conformitate cu articolele 5 și 17 din Regulamentul 

(CE) nr. 1829/2003, pentru introducerea pe piață a produselor și ingredientelor 

alimentare și a furajelor care conțin, sunt compuse din, sau fabricate din porumb 

modificat genetic MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 

(denumită în continuare „cererea”) către autoritatea națională competentă din Belgia; 

întrucât cererea se referea, de asemenea, la introducerea pe piață a unor produse care 

conțin sau constau în porumbul modificat genetic MON 87427 × MON 89034 × 1507 × 

MON 88017 × 59122 pentru alte utilizări decât consumul uman și animal, cu excepția 

cultivării; 

B. întrucât, în plus, cererea a cuprins introducerea pe piață a produselor care conțin, sunt 

compuse din, sau sunt fabricate din 25 de subcombinații ale evenimentelor unice de 

transformare care constituie porumb modificat genetic MON 87427 × MON 89034 × 

1507 × MON 88017 × 59122; întrucât 12 dintre aceste subcombinații sunt deja 

autorizate; întrucât decizia de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a porumbului 

cuprinde 14 subcombinații; 

C. întrucât Monsanto Europe S.A./N.V., titularul autorizației pentru una dintre cele 12 

subcombinații deja autorizate, subcombinația MON 89034 × MON 88017, a solicitat 

Comisiei să abroge Decizia 2011/366/UE și să includă prezenta decizie în domeniul de 

aplicare al Deciziei Comisiei; întrucât această cerere a fost aprobată; întrucât 

legitimitatea unei astfel de abordări este discutabilă; 

D. întrucât, la 28 iunie 2017, EFSA a emis un aviz favorabil, în conformitate cu articolele 

6 și 18 din Regulamentul (CE) nr. 1829/200339, referitor la porumbul din combinarea 

celor cinci evenimente, subcombinațiile evaluate anterior și subcombinațiile rămase; 

E. întrucât EFSA recunoaște că nu au fost prezentate date specifice pentru niciuna dintre 

cele 14 subcombinații; întrucât multe dintre ele nici nu au fost încă create; întrucât 

EFSA a ajuns, cu toate acestea, la concluzia că toate subcombinațiile sunt „preconizate 

a fi la fel de sigure ca porumbul din combinarea celor cinci evenimente”; 

F. întrucât nu a fost efectuat niciun test de toxicologie și nu au fost furnizate studii pe 

animale cu alimente/furaje derivate din porumb modificat genetic MON 87427, MON 

89034, 1507, MON 88017 și 59122 sau din oricare dintre subcombinații40; 

                                                 
39  Grupul de experți pentru OMG al EFSA (Grupul de experți al EFSA pentru organisme 

modificate genetic), 2017. Avizul științific privind cererea EFSA-GMO-BE-2013-118 vizând 

autorizarea porumbului modificat genetic MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 

59122 și  subcombinațiile, independente de originea lor, pentru utilizări în alimente și furaje, 

pentru import și pentru prelucrare, transmisă de Monsanto Company în conformitate cu 

Regulamentul (CE) nr. 1829/2003. Jurnalul EFSA 2017;15(8):4921 p. 32. 

https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4921 
40  Astfel cum a confirmat EFSA în avizul menționat mai sus (Jurnalul EFSA 2017;15(8):4567 

4921). 

https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4921


 

 70 

G. întrucât două dintre soiurile de porumb respective exprimă proteine care conferă 

toleranță la erbicidele pe bază de glufosinat de amoniu41; întrucât glufosinatul este 

clasificat drept toxic pentru reproducere și se încadrează, prin urmare, la criteriile de 

excludere din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009; întrucât autorizația glufosinatului a 

expirat la 31 iulie 201842; 

H. întrucât două dintre soiurile de porumb avute în vedere exprimă proteine care conferă 

toleranță la erbicidele pe bază de glifosat; întrucât, la 20 martie 2015, Agenția 

Internațională pentru Cercetare în Domeniul Cancerului (IARC - agenția specializată în 

domeniul cancerului a Organizației Mondiale a Sănătății) a clasificat glifosatul drept 

substanță probabil cancerigenă pentru oameni43; 

I. întrucât se estimează că autorizarea importului în Uniune a porumbului modificat 

genetic MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 și 59122 va avea drept rezultat 

cultivarea pe scară mai largă a acestuia în alte regiuni ale globului, cum ar fi Mexicul 

sau Coreea de Sud, precum și intensificarea corespunzătoare a utilizării erbicidelor care 

conțin glufosinat de amoniu sau glifosat; 

J. întrucât patru dintre soiurile de porumb în cauză exprimă proteine Cry, care sunt 

proteine de tip Bt (derivate din Bacillus thuringiensis), ce conferă rezistență la anumite 

tipuri lepidoptere și, respectiv, coleoptere dăunătoare; 

K. întrucât, în cazul plantelor modificate genetic care exprimă proteine Bt, substanța toxică 

cu rol de insecticid este prezentă în fiecare celulă a plantei pe toată durata vieții 

acesteia, inclusiv în părțile consumate de oameni și animale; întrucât, în urma unor 

experimente care s-au concentrat asupra hrănirii animalelor, s-a constatat că plantele 

modificate genetic care exprimă proteine Bt pot avea efecte toxice44; întrucât s-a 

demonstrat că toxina Bt pe care o exprimă plantele modificate genetic diferă 

                                                 
41  Porumbul MON-87427-7 exprimă proteina CP4 EPSPS, care conferă toleranță la erbicidele pe 

bază de glifosat; Porumbul MON-89Ø34-3 exprimă proteinele Cry1A.105 și Cry2Ab2, care 

conferă protecție împotriva anumitor specii de dăunători din ordinul lepidopterelor. Porumbul 

DAS-Ø15Ø7-1 exprimă proteina Cry1F, care conferă protecție împotriva anumitor specii de 

dăunători din ordinul lepidopterelor, precum și proteina PAT, care conferă toleranță la 

erbicidele pe bază de glufosinat de amoniu. Porumbul MON-88Ø17-3 exprimă o proteină 

modificată Cry3Bb1, care conferă protecție împotriva anumitor insecte dăunătoare din ordinul 

coleopterelor, precum și proteina CP4 EPSPS care conferă toleranță la erbicidele pe bază de  

glifosat. Porumbul DAS-59122-7 exprimă proteinele Cry34Ab1 și Cry35Ab1, care conferă 

protecție împotriva anumitor specii de dăunători din ordinul coleopterelor, precum și proteina 

PAT, care conferă toleranță la erbicidele pe bază de glufosinat de amoniu. 
42  http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-

database/public/?event=activesubstance.detail&language=RO&selectedID=1436 
43  Monografiile IARC, Volumul 112: evaluarea a cinci insecticide și erbicide 

organofosforice, 20 martie 2015: 
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol112/mono112.pdf 

44  A se vedea, spre exemplu, El-Shamei Z.S., Gab-Alla A.A., Shatta A.A., Moussa E.A., 
Rayan A.M., „Histopathological Changes in Some Organs of Male Rats Fed on 
Genetically Modified Corn” (Ajeeb YG), Journal of American Science, 2012; 8(9), pp. 
1117-1123. 
https://www.researchgate.net/publication/235256452_Histopathological_Changes_in_Some_Or

gans_of_Male_Rats_Fed_on_Genetically_Modified_Corn_Ajeeb_YG  

http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=RO&selectedID=1436
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=RO&selectedID=1436
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol112/mono112.pdf
https://www.researchgate.net/publication/235256452_Histopathological_Changes_in_Some_Organs_of_Male_Rats_Fed_on_Genetically_Modified_Corn_Ajeeb_YG
https://www.researchgate.net/publication/235256452_Histopathological_Changes_in_Some_Organs_of_Male_Rats_Fed_on_Genetically_Modified_Corn_Ajeeb_YG


 

 71 

semnificativ de toxina Bt produsă în mod natural45; 

L. întrucât posibila evoluție a rezistenței dăunătorilor vizați la proteinele Cry continuă să 

suscite preocupări, putând conduce la modificarea practicilor în domeniul combaterii 

dăunătorilor în țările în care sunt cultivate soiurile de plante în cauză; 

M. întrucât statele membre au prezentat numeroase observații critice în timpul perioadei de 

consultare de trei luni; întrucât aceste observații se referă, printre altele, la: modalitatea 

nesatisfăcătoare în care sunt concepute testele, lipsa unor teste, spre exemplu a celor 

axate pe evaluarea nutrițională, sau lipsa oricărui studiu bazat pe un program de hrănire 

a rozătoarelor cu o durată de 90 de zile; lipsa unor date sau insuficiența datelor, spre 

exemplu cu privire la efectele involuntare asociate cu combinația mai multor 

evenimente sau cu privire la posibilele interacțiuni dintre cele opt proteine, care ar 

putea conduce la efecte involuntare; prezumții eronate ale solicitanților, spre exemplu 

cu privire la degradarea ADN-ului ingerat în cursul trecerii sale prin sistemul 

gastrointestinal; lacune la nivelul evaluării riscurilor pentru mediu și un plan de 

monitorizare a mediului insuficient46; 

N. întrucât există, de asemenea, cercetări independente în cadrul cărora au fost exprimate 

preocupări privind existența unor lacune semnificative la nivelul evaluării comparative, 

deficiențe majore legate de absența unei evaluări toxicologice, caracterul neconcludent 

al evaluării privind alergenicitatea, neluarea în calcul a efectelor combinatorii, precum 

și privind evaluarea deficitară a riscurilor pentru mediu47; 

O. întrucât, în ciuda tuturor acestor preocupări, EFSA nu a considerat necesară impunerea 

unei monitorizări după introducerea pe piață a produselor alimentare/furajelor obținute 

pe baza porumbului modificat genetic MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 și 

59122 și a subcombinațiilor sale; 

P. întrucât, în urma votului său din 11 septembrie 2018, Comitetul permanent pentru 

lanțul alimentar și sănătatea animală, menționat la articolul 35 din Regulamentul (CE) 

nr. 1829/2003, nu a emis niciun aviz; întrucât 14 state membre au votat împotrivă și 

numai 11 au votat pentru, iar trei s-au abținut; 

Q. întrucât, atât în expunerea de motive a propunerii sale legislative prezentate la 22 

                                                 
45  Székács A., Darvas B., „Comparative aspects of Cry toxin usage in insect control”, în: 

Ishaaya I., Palli S.R., Horowitz A.R. (editori), Advanced Technologies for Managing 
Insect Pests, Dordrecht, Netherlands, Springer, 2012; pp. 195-230. 
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-4497-4_10  

46  A se vedea Registrul de întrebări EFSA, anexa G la Întrebarea nr. EFSA-Q-2013-
00926,  

  disponibilă online la: 
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/ListOfQuestionsNoLogin?1  

47  Observații formulate de Bauer-Panskus, A., Then, C., Testbiotech cu privire la „Avizul 
științific privind cererea EFSA-GMO-BE-2013-118 vizând autorizarea porumbului 
modificat genetic MON 87427 x MON 89034 x 1507 x MON 88017 x 59122 și a 
subcombinațiilor sale, indiferent de originea lor, pentru utilizare ca alimente sau ca 
furaje, pentru import și pentru prelucrare, transmisă în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 1829/2003 de Monsanto Company”, disponibile la: 
https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%20MON%20874

27%20x%20MON%2089034%20x%201507%20x%20MON%2088017%20x%2059122.pdf  

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-4497-4_10
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/ListOfQuestionsNoLogin?1
https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%20MON%2087427%20x%20MON%2089034%20x%201507%20x%20MON%2088017%20x%2059122.pdf
https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%20MON%2087427%20x%20MON%2089034%20x%201507%20x%20MON%2088017%20x%2059122.pdf
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aprilie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 în ceea ce privește 

posibilitatea statelor membre de a restricționa sau de a interzice utilizarea produselor 

alimentare și a furajelor modificate genetic pe teritoriul lor, cât și în expunerea de 

motive din propunerea legislativă prezentată la 14 februarie 2017 de modificare a 

Regulamentului (UE) nr. 182/2011, Comisia și-a exprimat regretul cu privire la faptul 

că, de la intrarea în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, deciziile de 

autorizare au fost adoptate de către Comisie fără sprijinul statelor membre sub forma 

unui aviz al Comitetului și că retrimiterea dosarului la Comisie în vederea adoptării 

unei decizii finale, care reprezintă, de fapt, o măsură cu totul excepțională în cadrul 

procedurii, în ansamblul său, a devenit o regulă în procesul decizional cu privire la 

autorizarea produselor alimentare și a furajelor modificate genetic; întrucât Președintele 

Comisiei, Jean-Claude Juncker, și-a exprimat în mai multe rânduri regretul față de 

această practică, pe care a calificat-o drept nedemocratică48; 

R. întrucât, la 28 octombrie 2015, Parlamentul a respins în primă lectură49 propunerea 

legislativă din 22 aprilie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 și a 

invitat Comisia să o retragă și să prezinte o nouă propunere, 

1. consideră că proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei depășește 

competențele de executare prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1829/2003; 

2. consideră că proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei nu este în 

conformitate cu dreptul Uniunii, prin faptul că nu este compatibil cu obiectivul 

Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, care, în conformitate cu principiile generale 

prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al 

Consiliului50, constă în asigurarea unei baze prin care să se garanteze un nivel ridicat de 

protecție a vieții și sănătății umane, a sănătății și calității vieții animalelor, a intereselor 

de mediu și ale consumatorilor în ceea ce privește produsele alimentare și furajele 

modificate genetic, asigurând, în același timp, funcționarea eficace a pieței interne; 

3. consideră, mai exact, că proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei 

contravine principiilor legislației alimentare generale, prevăzute în Regulamentul (CE) 

nr. 178/2002, referitoare la autorizarea soiurilor pentru care nu au fost furnizate date 

privind siguranța, care nici măcar nu au fost testate sau care nu au fost create încă; 

4. solicită Comisiei să își retragă proiectul de decizie de punere în aplicare; 

5. solicită Comisiei să suspende orice decizie de punere în aplicare privind cererile de 

autorizare a organismelor modificate genetic până în momentul în care procedura de 

autorizare va fi fost revizuită pentru a remedia deficiențele procedurii curente, care s-a 

dovedit neadecvată; 

6. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 

Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre. 

                                                 
48  De exemplu, în declarația de deschidere a ședinței plenare a Parlamentului European, 

inclusă în orientările politice ale următoarei Comisii Europene (Strasbourg, 15 iulie 
2014), sau în discursul privind starea Uniunii din 2016 (Strasbourg, 14 septembrie 
2016). 

49  JO C 355, 20.10.2017, p. 165. 
50  JO L 31, 1.2.2002, p. 1. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0428 

Ascensiunea violenței cu caracter neofascist în Europa  

Rezoluţia Parlamentului European din 25 octombrie 2018 referitoare la intensificarea 

violenței cu caracter neofascist în Europa (2018/2869(RSP)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere Declarația universală a drepturilor omului, 

– având în vedere raportul din 9 mai 2017 al Raportorului special al ONU privind formele 

contemporane de rasism, discriminare rasială, xenofobie și intoleranța asociată acestora, 

– având în vedere Rezoluția 71/179 a Adunării Generale a ONU din 19 decembrie 2016 

privind „combaterea glorificării nazismului, neonazismului și a altor practici care 

contribuie la alimentarea formelor contemporane de rasism, discriminare rasială, 

xenofobie și intoleranță asociată acestora”, 

– având în vedere Convenția europeană a drepturilor omului, în special articolul 14 și 

Protocolul nr. 12 la aceasta, 

– având în vedere Convenția internațională a ONU privind eliminarea tuturor formelor de 

discriminare rasială, 

– având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, 

– având în vedere articolele 2, 3, 6 și 7 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), 

– având în vedere Directiva 2000/43/CE a Consiliului din 29 iunie 200051 care interzice 

discriminarea pe motive de rasă și origine etnică (Directiva privind egalitatea rasială), 

– având în vedere Decizia-cadru 2008/913/JAI din 28 noiembrie 2008 privind combaterea 

anumitor forme și expresii ale rasismului și xenofobiei prin intermediul dreptului penal52, 

– având în vedere Directiva 2012/29/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 

octombrie 2012 de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și 

protecția victimelor criminalității53, 

                                                 
51  JO L 180, 19.7.2000, p. 22. 
52  JO L 328, 6.12.2008, p. 55. 
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– având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 al Parlamentului European și 

al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice 

europene și a fundațiilor politice europene54, 

– având în vedere înființarea, în iunie 2016, a unui Grup la nivel înalt al UE pentru 

combaterea rasismului, xenofobiei și a altor forme de intoleranță, 

– având în vedere Rezoluția Consiliului Europei din 30 septembrie 2014 privind 

combaterea manifestărilor cu caracter neonazist și extremist de dreapta, 

– având în vedere Codul de bune practici al UE privind dezinformarea, 

– având în vedere Codul de conduită privind combaterea discursurilor ilegale de incitare la 

ură din mediul online, 

– având în vedere articolul 123 alineatele (2) și (4) din Regulamentul său de procedură, 

A. întrucât, așa cum se prevede la articolul 2 din TUE, Uniunea se întemeiază pe valorile 

respectării demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului de drept, precum și 

pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin 

minorităților; întrucât aceste valori sunt comune tuturor statelor membre; 

B. întrucât lipsa unor acțiuni ferme împotriva grupărilor neofasciste și neonaziste a făcut 

posibilă actuala creștere a xenofobiei în Europa; 

C. întrucât grupări și partide politice vădit neofasciste, neonaziste, rasiste și xenofobe au 

incitat societatea la ură și violență, reamintindu-ne de ce au fost în stare să facă în trecut; 

D. întrucât difuzarea online de discursuri de incitare la ură duce adesea la o intensificare a 

violențelor, printre care cele comise de grupuri cu caracter neo-fascist; 

E. întrucât grupările neo-fasciste au omorât mii de oameni de toate tipurile, cum ar fi 

refugiați și imigranți, minorități etnice și religioase, persoane LGBTQI, apărători ai 

drepturilor omului, activiști, politicieni și membri ai forțelor de poliție; 

F. întrucât grupurile neo-fasciste se folosesc și abuzează de instrumentele democratice 

pentru a răspândi ura și violența; 

G. întrucât, după cum a raportat Europol, comisarul pentru securitate al UE, Sir Julian King 

a scos în evidență, în intervenția sa la un eveniment desfășurat la 22 martie 2017, cu 

ocazia comemorării atacurilor violente din 2016 de la Bruxelles, amenințarea tot mai 

mare pe care o reprezintă extremismul de extremă dreaptă, declarând că nu știe să existe 

un stat membru al UE care să nu fie afectat în vreun fel de acest fenomen, referindu-se 

anume la atacurile din Norvegia din 2011, la asasinarea deputatei britanice Jo Cox și la 

atacurile asupra centrelor de azil și moscheilor din întreaga Europă, pentru a pune în 

lumină ceea ce a avertizat că este o amenințare „mai puțin semnalată” la adresa 

securității; întrucât grupările neofasciste și neonaziste se manifestă într-o diversitate de 

forme; întrucât majoritatea acestor grupuri exclud anumite persoane sau grupuri din 

societate; întrucât aceste organizații folosesc adesea un limbaj agresiv la adresa grupurilor 

                                                                                                                                                        
53  JO L 315, 14.11.2012, p. 57. 
54  JO L 317, 4.11.2014, p. 1. 
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minoritare și întrucât se justifică invocând principiul libertății de exprimare; întrucât 

dreptul la libertatea de exprimare nu este absolut; 

H. întrucât articolul 30 din Declarația universală a drepturilor omului prevede în mod clar că 

nicio dispoziție a declarației „nu poate fi interpretată ca implicând pentru vreun stat, 

grupare sau persoană dreptul de a se deda la vreo activitate sau de a săvârși vreun act 

îndreptat spre desființarea unor drepturi sau libertăți enunțate” în aceasta; 

I. întrucât Convenția internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare 

rasială afirmă că statele părți condamnă orice propagandă și organizații care se bazează pe 

idei sau teorii de superioritate rasială sau a unui grup de persoane de o anumită culoare 

sau origine etnică; 

J. întrucât promovarea fascismului este interzisă în mai multe state membre în temeiul 

legislației lor naționale; 

K. întrucât raportul TESAT din 2018 al Europol a constatat că, în 2017, numărul de persoane 

care au fost arestate pentru infracțiuni cu caracter extremist de dreapta aproape s-a dublat; 

L. întrucât, la 22 iulie 2011, 77 de persoane și-au pierdut viața, iar 151 au fost rănite în urma 

atacurilor din Norvegia; 

M. întrucât, la 16 iunie 2016, Jo Cox, deputată în Parlamentul Regatului Unit, a fost asasinată 

cu brutalitate în Birstall, Regatul Unit; 

N. întrucât, potrivit raportului TESAT din 2018 al Europol, în 201755 în Regatul Unit au fost 

raportate cinci atacuri teroriste dejucate, eșuate sau săvârșite, atribuite persoanelor cu 

vederi de extremă dreaptă; 

O. întrucât, la 21 septembrie 2018, Eleonora Forenza, deputată în Parlamentul European, și 

asistentul său, Antonio Perlo, au fost asaltați în urma unei demonstrații antifasciste care a 

avut loc la Bari, în Italia; 

P. întrucât serviciul francez de informații și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu numărul 

din ce în ce mai mare de membri ai forțelor militare și de ordine care se alătură grupărilor 

violente de extremă dreaptă56; 

Q. întrucât Comisia Europeană împotriva Rasismului și Intoleranței (ECRI), înființată de 

Consiliul Europei, și-a exprimat îngrijorarea față de intensificarea extremismului de 

dreapta și a neofascismului în Croația într-un raport publicat la 15 mai 201857; 

R. întrucât, în Polonia, în timpul unei demonstrații organizate în noiembrie 2017, fotografiile 

a șase deputați în Parlamentul European care s-au pronunțat în favoarea toleranței, 

statului de drept și a altor valori europene, au fost atârnate de spânzurători improvizate 

într-o piață publică din orașul Katowice, situat în sudul Poloniei, de către membri ai 

mișcării poloneze de extremă dreaptă ONR (Tabăra Națională Radicală) întrucât este încă 

                                                 
55  https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-

terrorism-situation-and-trend-report-2018-tesat-2018 
56  https://www.mediapart.fr/journal/france/090418/forces-de-l-ordre-liees-l-ultra-droite-

violente-la-dgsi-s-inquiete?onglet=full 
57  https://rm.coe.int/fifth-report-on-croatia/16808b57be  
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în curs de desfășurare o anchetă, dar nu au fost formulate acuzații împotriva vreunuia 

dintre suspecți, chiar dacă evenimentul a fost semnalat de numeroase mijloace de 

informare, inclusiv înregistrarea video a acestuia; 

S. întrucât în noiembrie 2017, de ziua independenței Poloniei, organizațiile de extremă 

dreaptă au organizat o amplă demonstrație la Varșovia, la care au participat peste 60 000 

de persoane; întrucât demonstranții au afișat pancarte xenofobe conținând sloganuri 

precum „Europa albă a națiunilor frățești”, inclusiv câteva reprezentând „falanga”, un 

simbol fascist din anii 1930; 

T. întrucât în Grecia este încă în desfășurare procesul partidului neonazist Zorile Aurii, care 

este acuzat că este o organizație criminală și este învinuit de asasinarea lui Pavlos Fyssas, 

printre alte infracțiuni, inclusiv tentative de omor; 

U. întrucât la 21 septembrie 2018 activistul LGBTQI Zak Kostopoulos a fost asasinat cu 

brutalitate în centrul Atenei; întrucât se presupune că unul dintre cei acuzați are legături 

cu forțe de extremă dreaptă; întrucât este necesară o anchetă completă pentru a-i aduce în 

fața justiției pe cei responsabili de maltratarea și uciderea sa; 

V. întrucât un cetățean italian a fost condamnat la 12 ani de închisoare pentru împușcarea și 

rănirea a șase migranți africani într-un atac motivat rasial în orașul Macerata, situat în 

centrul Italiei; 

W. întrucât șapte membri ai unui grup de „justițiari” de extremă dreaptă arestați la Chemnitz 

la jumătatea lunii septembrie 2018 pentru tulburarea ordinii publice au fost puși recent 

sub acuzare pentru formarea unei organizații teroriste care se autodenumește Revolution 

Chemnitz; întrucât, potrivit procurorilor federali, anchetatorii au reîncadrat faptele de la 

acte criminale la acte de terorism după examinarea comunicării din interiorul grupului; 

X. întrucât în Franța, la 7 decembrie 2017, cinci membri ai mișcării Génération Identitaire au 

fost condamnați pentru instigare la ură rasială și religioasă; întrucât persoanele care au 

legături cu grupări de extremă dreaptă, inclusiv cu Action Française, au planificat un atac 

terorist împotriva unor politicieni francezi și asupra unor moschei în cursul alegerilor 

prezidențiale din 2017; întrucât la 24 iunie 2018 au fost arestați 10 membri ai grupării de 

extremă dreaptă Action des Forces Opérationnelles (AFO) pentru planificarea unei serii 

de atacuri îndreptate împotriva membrilor comunității musulmane; întrucât la data de 14 

septembrie 2018 doi foști membri ai comunității skinhead au fost găsiți vinovați de 

uciderea lui Clément Méric, un tânăr student și activist antifascist ucis în iunie 2013; 

Y. întrucât în Spania 12 membri ai organizației neo-naziste Hogar Social Madrid sunt în 

prezent anchetați pentru incitare la ură; întrucât membri ai grupurilor fasciste spaniole 

Falange, Alianza Nacional și Democracia Nacional au fost arestați și condamnați de către 

Curtea Supremă din Spania, în urma atacării Centrului Cultural Blanquerna din Madrid, 

cu ocazia festivităților organizate în 2013 de Ziua Națională a Cataloniei; întrucât în 2016 

ONG-ul antirasist SOS Racismo a înregistrat 309 cazuri de violență xenofobă; întrucât, 

după semnalarea acestor cazuri, președintele acestei organizații a primit amenințări cu 

moartea și a condamnat lipsa unor mecanisme eficiente de denunțare a acestor infracțiuni; 

Z. întrucât 19 persoane au fost acuzate de Fundația Francisco Franco, o entitate care 

glorifică dictatura și crimele sale, precum și de familia Franco, de mai multe infracțiuni, 

pasibile de 13 ani de închisoare, după desfășurarea unei acțiuni pașnice și simbolice, care 
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implica afișarea a două mari bannere din conacul Pazo de Meirás care făceau apel la 

autoritățile publice să intervină pentru a restitui această proprietate poporului galician; 

AA. întrucât Congresul Deputaților din Spania a adoptat o moțiune pentru mutarea trupului 

lui Francisco Franco din mormântul său de la memorialul de război numit „Valea celor 

căzuți”, un loc de pelerinaj pentru cei de extremă dreaptă; întrucât toate celelalte 

simboluri sau monumente care glorifică insurecția militară, războiul civil și dictatura lui 

Franco ar trebui eliminate, iar cele care nu pot fi îndepărtate ar trebui să fie supuse unei 

necesare contextualizări și reinterpretări, pentru a putea contribui la sensibilizarea 

publicului și la rememorarea trecutului; 

AB. întrucât Mișcarea nordică de rezistență neo-nazistă (NMR) organizează periodic 

marșuri în toată Scandinavia, scandând sloganuri și fluturând drapelele verde și alb ale 

organizației; întrucât mai mulți membri ai NMR au fost condamnați pentru atacuri 

violente asupra civililor și poliției; întrucât numeroasele atacuri soldate cu incendierea 

centrelor de primire a refugiaților au determinat guvernul suedez în 2015 să țină secretă 

amplasarea clădirilor rezervate adăpostirii refugiaților: 

AC. întrucât în fiecare an, la 16 martie, mii de oameni se adună la Riga de Ziua letonă a 

Legiunii, spre a cinsti memoria letonilor care au servit în Waffen-SS; 

AD. întrucât de la începutul anului 2018 C14 și alte grupuri de extremă dreapta din Ucraina, 

cum ar fi batalionul Azov, Pravîi Sektor, Karpatska Sici și alții, au atacat grupuri de romi 

de mai multe ori, precum și demonstrații antifasciste, reuniuni ale consiliilor locale, un 

eveniment găzduit de Amnesty International, expoziții de artă, evenimente LGBTQI și 

activiști pentru drepturile femeilor și protecția mediului; 

1. condamnă și deplânge ferm atacurile teroriste, crimele, violența psihologică, atacurile 

fizice violente și marșurile organizațiilor neofasciste și neonaziste care au avut loc în 

diferite state membre ale UE; 

2. se declară profund îngrijorat de faptul că fascismul, rasismul, xenofobia și alte forme de 

intoleranță sunt tot mai mult considerate normale și se declară șocat de informațiile 

conform cărora în unele state membre liderii politici, partidele politice și autoritățile de 

aplicare a legii au pactizat cu grupări neofasciste și neonaziste; 

3. este îngrijorat în special de violența cu caracter neofascist care afectează întreaga 

societate și care vizează anumite minorități, cum ar fi europenii de culoare/persoanele de 

origine africană, evreii, musulmanii, romii, resortisanții țărilor terțe, persoanele LGBTI și 

persoanele cu handicap; 

4. condamnă în termeni duri toate atacurile violente comise de grupări neofasciste împotriva 

politicienilor și membrilor partidelor politice semnalate în unele state membre și în mod 

special atacul comis de echipe fasciste ale mișcării CasaPound asupra deputatei în 

Parlamentul European Eleonora Forenza, asupra asistentului său Antonio Perillo și asupra 

altor participanți la o demonstrație antifascistă în orașul italian Bari în data de 21 

septembrie 2018; 

5. este profund îngrijorat de impunitatea cu care activează grupările neofasciste și 

neonaziste în unele state membre și subliniază că acest sentiment de impunitate este unul 
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dintre motivele creșterii alarmante a acțiunilor violente întreprinse de anumite organizații 

de extremă dreaptă; 

6. ia act de tendința îngrijorătoare a utilizării platformelor de comunicare socială și a 

internetului de către grupările neofasciste și neonaziste pentru a se organiza și a elabora 

strategii în întreaga Uniune Europeană; 

7. deplânge faptul că, în unele state membre, radioteleviziunea publică a devenit un exemplu 

de propagandă a unui singur partid politic, care exclude adesea din societate grupurile de 

opoziție și grupurile minoritate și chiar incită la violență; 

8. reamintește că ideologia și intoleranța fasciste sunt asociate întotdeauna cu un atac la 

adresa democrației însăși; 

9. invită statele membre să condamne și să sancționeze cu fermitate infracțiunile motivate de 

ură, discursurile de incitare la ură și găsirea de țapi ispășitori din partea politicienilor și a 

funcționarilor publici de la toate nivelurile și din toate tipurile de mijloace de informare, 

întrucât acestea fac în mod direct ca ura și violența în societate să fie considerate normale 

și le încurajează; 

10. invită statele membre să ia măsuri suplimentare pentru a preveni, a condamna și a 

combate discursurile de incitare la ură și infracțiunile motivate de ură; 

11. solicită Comisiei, statelor membre și companiilor din domeniul mass-mediei sociale să 

contracareze răspândirea rasismului, a fascismului și a xenofobiei pe internet, în 

cooperare cu organizațiile relevante ale societății civile la nivel național și internațional; 

12. solicită statelor membre să investigheze și să urmărească penal infracțiunile motivate de 

ură și să facă schimb de bune practici pentru a identifica și a investiga infracțiunile 

motivate de ură, inclusiv cele motivate în mod expres de diferitele forme de xenofobie; 

13. invită statele membre să aibă în vedere și să prevadă un sprijin adecvat pentru victimele 

infracțiunilor cu caracter rasist sau xenofob și ale infracțiunilor motivate de ură, precum și 

protecția tuturor martorilor față de autorii acestor infracțiuni; 

14. solicită statelor membre să înființeze unități de combatere a infracțiunilor motivate de ură 

în forțele de poliție; solicită forțelor de poliție să se asigure că personalul lor nu este 

implicat în niciun fel de act rasist, xenofob sau discriminatoriu și că orice astfel de act 

comis este investigat, iar cei responsabili sunt aduși în fața justiției; 

15. invită Comisia să solicite organizațiilor societății civile să monitorizeze și să denunțe 

discursurile de incitare la ură și infracțiunile motivate de ură în statele membre; 

16. sprijină, felicită și solicită protecția grupurilor comunitare și a organizațiilor societății 

civile care luptă împotriva fascismului, rasismului, xenofobiei și altor forme de 

intoleranță; 

17. solicită adoptarea unei legislații consolidate a UE împotriva discriminării, inclusiv 

transpunerea/punerea în aplicare a legislației existente și adoptarea unei noi legislații, 

inclusiv a Directivei privind egalitatea de tratament; 
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18. reamintește că Decizia-cadru 2008/913/JAI a Consiliului privind combaterea anumitor 

forme și expresii ale rasismului și xenofobiei prin intermediul dreptului penal, care 

trebuia pusă în aplicare până în noiembrie 2010, prevede un temei juridic pentru 

impunerea unor sancțiuni persoanelor juridice care incită în mod public la violență sau la 

ură împotriva unui grup minoritar, precum excluderea de la prestații publice, pierderea 

dreptului de a desfășura activități comerciale, plasarea sub supraveghere judiciară sau 

emiterea de ordine de lichidare; 

19. îndeamnă Comisia să își actualizeze raportul din 2014 privind punerea în aplicare a 

deciziei-cadru a Consiliului menționate anterior și să inițieze proceduri de constatare a 

neîndeplinirii obligațiilor împotriva statelor membre care nu au respectat dispozițiile 

deciziei; 

20. îndeamnă statele membre să respecte în continuare dispozițiile deciziei-cadru a 

Consiliului, să combată organizațiile care propagă discursuri de incitare la ură și violență 

în spațiile publice și online și să interzică efectiv grupurile nefasciste și neonaziste, 

precum și orice altă fundație sau asociație care preamărește și glorifică nazismul și 

fascismul, respectând în același timp ordinea de drept și jurisdicția națională; 

21. solicită cooperarea deplină și la timp între autoritățile de aplicare a legii, serviciile de 

informații, sistemul judiciar și organizațiile societății civile în combaterea fascismului, 

rasismului, xenofobiei și a altor forme de intoleranță; 

22. invită statele membre să urmeze recomandările Consiliului Europei cu privire la 

combaterea manifestărilor neonazismului și ale extremismului de dreapta; 

23. solicită statelor membre să asigure agenților de aplicare a legii și funcționarilor din 

sistemul judiciar de la toate nivelurile o formare obligatorie, la locul de muncă, bazată pe 

drepturile omului și orientată spre servicii; 

24. invită statele membre să se axeze pe prevenirea prin educație, campanii de sensibilizare și 

schimburi de bune practici; 

25. solicită statelor membre și federațiilor sportive naționale, în special cluburilor de fotbal, 

să contracareze flagelul rasismului, fascismului și xenofobiei pe stadioane și în cultura 

sportivă prin condamnarea și sancționarea celor responsabili, precum și prin promovarea 

unor activități educative pozitive care vizează suporterii tineri, în cooperare cu școlile și 

cu organizațiile relevante ale societății civile; 

26. încurajează statele membre să ofere formare persoanelor care lucrează în sistemul de 

radiodifuziune publică și în mijloacele de informare pentru a le sensibiliza cu privire la 

provocările și discriminarea cu care se confruntă victimele grupărilor neofasciste și 

neonaziste; 

27. le solicită statelor membre să introducă „programe de dezafiliere” naționale pentru a ajuta 

oamenii să părăsească grupările neofasciste și neonaziste violente; subliniază că astfel de 

programe nu ar trebui să se limiteze la simple intervenții individuale și ar trebui să 

includă sprijin pe termen lung pentru persoanele care întâmpină dificultăți în a-și găsi un 

loc de muncă, a se muta în alt loc și a-și crea rețele sociale noi și sigure; 
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28. subliniază că o cunoaștere a istoriei este una dintre condițiile prealabile pentru 

împiedicarea producerii unor astfel de crime în viitor și joacă un rol important în educarea 

generațiilor mai tinere; 

29. solicită statelor membre să condamne și să combată toate formele de negare a 

Holocaustului, inclusiv banalizarea și minimalizarea infracțiunilor comise de naziști și de 

colaboratorii acestora; atrage atenția asupra faptului că adevărul cu privire la Holocaust 

nu trebuie banalizat în discursul politic și în mass-media; 

30. face apel la edificarea unei culturi comune a comemorării, care respinge crimele fasciste 

din trecut; este profund îngrijorat de faptul că generațiile mai tinere din Europa și din 

lume devin tot mai puțin preocupate de istoria fascismului și, prin urmare, riscă să devină 

indiferente față de noile amenințări; 

31. încurajează statele membre să promoveze educația, prin intermediul culturii de masă, 

privind diversitatea societății noastre și istoria noastră comună, inclusiv atrocitățile 

comise în timpul celui de Al Doilea Război Mondial, cum ar fi Holocaustul, și 

dezumanizarea sistematică a victimelor sale timp de mai mulți ani; 

32. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 

Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Consiliului Europei, Organizației 

pentru Securitate și Cooperare în Europa și Organizației Națiunilor Unite. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0429 

Bunăstarea animalelor, utilizarea antimicrobienelor și impactul creșterii 

industriale a puilor de carne asupra mediului  

Rezoluţia Parlamentului European din 25 octombrie 2018 referitoare la bunăstarea 

animalelor, utilizarea antimicrobienelor și impactul creșterii industriale a puilor de 

carne asupra mediului (2018/2858(RSP)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere Directiva 2007/43/CE a Consiliului din 28 iunie 2007 de stabilire a 

normelor minime de protecție a puilor destinați producției de carne58 (Directiva privind 

puii de carne), 

– având în vedere Rezoluția sa din 26 noiembrie 2015 referitoare la o nouă strategie privind 

bunăstarea animalelor pentru 2016-202059, 

– având în vedere planul de acțiune din 2017 al UE intitulat „O singură sănătate” (One 

Health) împotriva rezistenței la antimicrobiene, 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 19 ianuarie 2012 privind strategia Uniunii 

Europene pentru protecția și bunăstarea animalelor 2012-2015 (COM(2012)0006), 

– având în vedere Raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu din 13 aprilie 

2018 privind aplicarea Directivei 2007/43/CE și influența acesteia asupra bunăstării 

puilor crescuți pentru producția de carne, precum și dezvoltarea indicatorilor de bunăstare 

(COM(2018)0181), 

– având în vedere studiul Comisiei din 21 noiembrie 2017 privind aplicarea Directivei 

2007/43/CE a Consiliului și dezvoltarea indicatorilor de bunăstare, 

– având în vedere acordul60 referitor la Regulamentul privind medicamentele de uz 

veterinar, încheiat la 5 iunie 2018, 

– având în vedere Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului 

din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de 

                                                 
58  JO L 182, 12.7.2007, p. 19. 
59  JO C 366, 27.10.2017, p. 149. 
60  Texte adoptate, P8_TA-PROV(2018)0421. 
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abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor („Legea privind sănătatea 

animală”)61, 

– având în vedere Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului 

din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a 

asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și 

bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor62, 

– având în vedere Convenția europeană pentru protecția animalelor domestice și Directiva 

98/58/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 pe aceeași temă63, 

– având în vedere Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/302 a Comisiei din 15 februarie 

2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în 

temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru 

creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor64, 

– având în vedere articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul 

său de procedură, 

A. întrucât UE este unul dintre principalii producători mondiali de pui de carne, cu 

aproximativ 7 miliarde de pui sacrificați în scopuri alimentare; întrucât în sectorul cărnii 

de pasăre, unde producția se realizează în conformitate cu principiul european „de la 

fermă la consumator”, sunt angajate peste un sfert de milion de persoane, în Europa 

existând 23 000 de ferme mari de pui de carne; 

B. întrucât Directiva 2007/43/CE (Directiva privind puii de carne) stabilește standarde 

minime pentru protecția puilor destinați producției de carne; întrucât este important ca 

producătorii, statele membre și Comisia să respecte aceste norme și să desfășoare 

inspecții regulate în acest domeniu; 

C. întrucât, potrivit studiului Comisiei din 21 noiembrie 2017 referitor la aplicarea Directivei 

2007/43/CE a Consiliului, 34 % dintre puii de carne sunt ținuți la niveluri de densitate a 

efectivelor de 33 kg/m2 în conformitate cu regula generală, 40 % la niveluri de densitate a 

efectivelor de 34-39 kg/m2, iar 26 % la cel mai înalt nivel de densitate (până le 42 kg/m2) 

permis de directivă; 

D. întrucât asigurarea respectării Directivei privind puii de carne nu se petrece în mod 

uniform, iar recentul raport al Comisiei privind punerea în aplicare a arătat că asigurarea 

respectării legislației este, în cel mai bun caz, inconsecventă la nivelul statelor membre; 

E. întrucât utilizarea excesivă a medicamentelor antimicrobiene de uz veterinar, în special ca 

stimulatori de creștere, dar și pentru metafilaxie și profilaxie, constituie unul dintre 

principalii factori care influențează dezvoltarea la nivel global a bacteriilor rezistente la 

antimicrobiene; întrucât un nivel scăzut de bunăstare cauzat de o densitate mare a 

efectivelor de animale sau de stresul termic poate provoca deficite imunologice și poate 

face ca puii de carne să fie mai sensibili la boli; 

                                                 
61  JO L 84, 31.3.2016, p. 1. 
62  JO L 95, 7.4.2017, p. 1. 
63  JO L 221, 8.8.1998, p. 23. 
64  JO L 43, 21.2.2017, p. 231. 
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F. întrucât prezența unor tulpini zoonotice de Campylobacter spp. și Salmonella spp. 

multirezistente în fermele de pui de carne și în carnea de pui reprezintă o amenințare din 

ce în ce mai mare la adresa sănătății publice, după cum au comunicat Autoritatea 

Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) și Centrul European de Prevenire și 

Control al Bolilor (ECDC); 

G. întrucât normele privind bunăstarea animalelor ar trebui actualizate pe baza noilor 

descoperiri științifice și ținând seama în mod corespunzător de competitivitatea pe termen 

lung a sectorului agricol zootehnic; întrucât utilizarea sistemelor de creștere care asigură 

un grad mai ridicat de bunăstare poate îmbunătăți rezultatele în materie de sănătate și 

bunăstare a animalelor, contribuind astfel la reducerea necesarului de antimicrobiene și 

asigurând în continuare o calitate ridicată a produselor; 

H. întrucât avizul științific al EFSA din 2010 privind influența parametrilor genetici asupra 

bunăstării și rezistenței puilor de carne destinați comercializării a arătat că selecția 

genetică pe baza ratelor de creștere a puilor de carne poate compromite sănătatea și 

bunăstarea acestor animale; 

I. întrucât cetățenii europeni manifestă un mare interes față de bunăstarea animalelor și 

doresc să poată face alegeri în mai bună cunoștință de cauză în calitate de consumatori; 

J. întrucât cel mai recent sondaj Eurobarometru special privind bunăstarea animalelor arată 

că peste 50 % dintre cetățenii europeni caută informații privind metoda de producție 

atunci când cumpără produse de origine animală și ar putea fi dispuși să plătească mai 

mult dacă s-ar asigura o bunăstare mai mare a animalelor; întrucât peste 80 % din 

cetățenii europeni doresc ca bunăstarea animalelor de fermă să fie consolidată în UE; 

K. întrucât 25 % din pieptul de pui consumat pe teritoriul UE este importat din țări terțe care 

aplică o legislație mai puțin strictă în domeniul bunăstării animalelor; întrucât majoritatea 

cărnii de pasăre importate este utilizată în cadrul serviciilor de alimentație sau în 

alimentele procesate, unde indicarea originii cărnii și etichetarea acesteia nu sunt 

obligatorii; 

L. întrucât Thailanda, Brazilia și Ucraina, de unde provin, cumulat, 90 % dintre importurile 

din țări terțe, au făcut obiectul unor audituri ale DG SANTE (Comisia Europeană), în 

urma cărora au fost scoase în evidență deficiențe considerabile în procesul de producție și 

în domeniul respectării legislației UE, întrucât fermierii din UE, precum și diverse ONG-

uri, și-au exprimat îngrijorarea cu privire la impactul economic, social și asupra mediului 

al importurilor de carne de pui produsă la costuri reduse și al etichetării înșelătoare a 

cărnii de pui prelucrate în Uniunea Europeană, dar care provine din țări terțe, 

1. ia act de rezultatele raportului Comisiei privind aplicarea Directivei 2007/43/CE și 

influența acesteia asupra bunăstării puilor crescuți pentru producția de carne, care indică 

faptul că doar două treimi dintre statele membre au pus în aplicare directiva în mod 

corespunzător; își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că, potrivit raportului, în multe 

locuri predomină densitățile de efective mai mari decât regula generală de 33 kg/m²; 

2. este preocupat de numărul din ce în ce mai mare de agenți zoonotici multirezistenți 

întâlniți în general în fermele de pui de carne, cum ar fi Campylobacter spp., Salmonella 

spp. și E. coli; 



 

 84 

3. recunoaște eforturile deja depuse de fermieri cu privire la asigurarea bunăstării puilor de 

carne în diversele state membre prin punerea în aplicare a Directivei privind puii de 

carne, în special eforturile celor care participă la programe voluntare; 

4. solicită Comisiei și statelor membre să asigure punerea în aplicare armonizată și integrală 

a Directivei 2007/43/CE în ceea ce privește specificațiile și siguranța clădirilor pentru a 

asigura îndeplinirea obiectivelor directivei; 

5. subliniază că concurența neloială determină condiții de concurență inegale, deoarece cei 

care nu respectă normele practică prețuri la vânzare mai mici decât cei care respectă 

normele; 

6. solicită Comisiei să asigure, în cazul puilor de carne și al păsărilor matcă părinți, 

indicatori referitori la bunăstarea animalelor care să fie robuști, măsurabili și armonizați, 

inclusiv orientări pentru cele mai bune practici disponibile pentru incubatoare; 

7. solicită Comisiei și statelor membre să combată problema incendiilor din cotețele de 

păsări de curte prin promovarea celor mai bune practici; solicită statelor membre să 

adopte toate măsurile necesare pentru a asigura disponibilitatea unor cursuri de formare 

adecvate și suficiente pentru crescători, în conformitate cu dispozițiile Directivei 

2007/43/CE; 

8. solicită EFSA să elaboreze un aviz cu privire la prevalența și factorii de risc ai bacteriilor 

Campylobacter spp., Salmonella spp. și E. coli cu potențial zoonotic rezistente la 

antimicrobiene; 

9. salută acordul referitor la Regulamentul privind medicamentele de uz veterinar încheiat la 

5 iunie 2018; salută dispozițiile prevăzute pentru a restricționa utilizarea antibioticelor în 

scopul metafilaxiei și profilaxiei; reamintește poziția sa cu privire la măsurile preventive 

și avizul științific comun EMA/EFSA65 prin care se solicită: utilizarea unui stoc de 

reproducere care să crească mai sănătos și mai lent, densități ale efectivelor care să nu 

crească riscul de îmbolnăvire, grupuri mai mici, izolarea animalelor bolnave [articolul 10 

din Regulamentul (UE) 2016/429] și punerea în aplicare a legislației existente în materie 

de bunăstare a animalelor; consideră că regulamentul va facilita luarea măsurilor atât de 

necesare cu privire la rezistența la antimicrobiene (RAM) și va stimula inovarea în 

domeniul medicinii veterinare; consideră că sectorul avicol european și autoritățile 

naționale lansează inițiative pentru a reduce utilizarea antibioticelor prin modernizarea 

fermelor de păsări de curte; 

10. subliniază că îmbunătățirea tehnicilor de creștere a animalelor duce la o calitate mai bună 

a vieții păsărilor și reduce necesitatea utilizării antimicrobienelor, exemple de astfel de 

îmbunătățiri fiind asigurarea luminii naturale, a aerului curat și a unui spațiu mai generos, 

precum și reducerea amoniacului; îi reamintește Comisiei declarația inclusă în strategia 

privind sănătatea animalelor, precum și principiul deosebit de important conform căruia 

„este mai bine să previi decât să tratezi”; 

                                                 
65  Comitetul pentru medicamente de uz veterinar (CVMP) al EMA și Grupul științific 

pentru pericole biologice al EFSA (BIOHAZ), 2016. Avizul științific comun EMA/EFSA 
privind măsurile de reducere a necesității utilizării agenților antimicrobieni în 
creșterea animalelor în Uniunea Europeană și impactul ulterior asupra siguranței 
alimentare. 
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11. subliniază că bunăstarea animalelor constituie o măsură preventivă în sine, contribuind la 

reducerea riscului de îmbolnăvire a animalelor și, astfel, la reducerea utilizării 

antimicrobienelor și la asigurarea unor rezultate adesea mai bune în ceea ce privește 

producția; remarcă faptul că antimicrobienele ar putea deveni ineficace din cauza utilizării 

lor incorecte, ceea ce ar constitui un pericol pentru sănătatea umană; 

12. invită Comisia să consolideze cercetările și bunele practici ale AMR și să se asigure că 

statele membre pun în aplicare în mod efectiv măsuri axate pe prevenire, cum ar fi măsuri 

de monitorizare a bolilor și controale; 

13. invită Comisia să promoveze politici pentru a încuraja adoptarea de sisteme alternative de 

creștere pentru puii de carne, precum și adoptarea unor rase tradiționale și/sau de pui de 

carne care să permită un nivel mai ridicat de bunăstare a animalelor; 

14. solicită Comisiei să elaboreze o foaie de parcurs pentru sprijinirea producției și creșterii 

sustenabile și competitive de carne de pasăre, care să asigure un nivel mai ridicat de 

bunăstare pentru puii de carne; 

15. solicită Comisiei să înăsprească măsurile de control la frontieră al cărnii de pasăre 

importate din țări terțe, pentru a se asigura că aceste importuri sunt conforme cu legislația 

UE privind bunăstarea animalelor, siguranța alimentară și mediul înconjurător; 

16. subliniază că au crescut importurile de carne de pui din țări cu standarde de mediu, 

sociale, de siguranță alimentară și de bunăstare a animalelor mai reduse; invită Comisia să 

se asigure de faptul că carnea de pui și produsele și preparatele din carne importate au fost 

produse în conformitate cu standardele de mediu, sociale, de siguranță alimentară și de 

bunăstare a animalelor ale Uniunii pentru a garanta condiții competitive egale pentru 

producătorii din UE; 

17. solicită Comisiei să propună un instrument legislativ privind indicarea obligatorie pe 

etichetă a originii cărnii importate care este folosită în produsele procesate ale UE în 

sectorul comerțului cu amănuntul și al serviciilor de catering și de alimentație, astfel încât 

consumatorii să poată lua decizii în cunoștință de cauză; 

18. solicită Comisiei să stabilească o metodă a UE de marcare a producției pentru puii de 

carne similară cu metoda UE existentă pentru ouă, pentru a îmbunătăți transparența și 

comunicarea cu consumatorii în ceea ce privește bunăstarea animalelor în cadrul 

producției agricole; 

19. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei și statelor 

membre. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0430 

Conferința ONU din 2018 privind schimbările climatice de la Katowice, 

Polonia (COP24)  

Rezoluţia Parlamentului European din 25 octombrie 2018 referitoare la Conferința 

ONU din 2018 privind schimbările climatice de la Katowice, Polonia (COP24) 

(2018/2598(RSP)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor 

climatice (CCONUSC) și Protocolul de la Kyoto la aceasta, 

– având în vedere Acordul de la Paris, Decizia 1/CP.21, precum și cea de a 21-a 

Conferință a părților (COP21) la CCONUSC și cea de a 11-a Conferință a părților care 

servește drept reuniune a părților la Protocolul de la Kyoto (CMP11), desfășurate la 

Paris, Franța, între 30 noiembrie și 11 decembrie 2015, 

– având în vedere cea de-a 18-a Conferință a părților (COP18) la CCONUSC și cea de-a 

opta Conferință a părților care servește drept reuniune a părților la Protocolul de la 

Kyoto (CMP8), care a avut loc la Doha, Qatar, între 26 noiembrie și 8 decembrie 2012, 

precum și adoptarea unui amendament la protocolul prin care se stabilește o a doua 

perioadă de angajamente în cadrul Protocolului de la Kyoto, care începe la 1 ianuarie 

2013 și se termină la 31 decembrie 2020, 

– având în vedere faptul că Acordul de la Paris a fost deschis spre semnare la 22 aprilie 

2016 la sediul ONU din New York, rămânând deschis până la 21 aprilie 2017, și că 195 

de state au semnat Acordul de la Paris și 175 de state au depus instrumentele de 

ratificare a acestuia, 

– având în vedere cea de-a 23-a Conferință a părților (COP23) la CCONUSC, a 13-a 

sesiune a Reuniunii părților la Protocolul de la Kyoto (CMP13) și cea de-a doua sesiune 

a Conferinței părților care servește drept reuniune a părților la Acordul de la Paris 

(CMA2), desfășurată la Bonn, Germania, în perioada 4 noiembrie - 16 noiembrie 2017, 

– având în vedere Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă și obiectivele de dezvoltare 

durabilă ale ONU (ODD), 
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– având în vedere rezoluția din 3 iulie 2018 privind diplomația UE în domeniul climei66, 

– având în vedere Rezoluția sa din 4 octombrie 2017 referitoare la Conferința ONU din 

2017 privind schimbările climatice, care va avea loc la Bonn, Germania (COP23)67, 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 20 iulie 2016 intitulată „Accelerarea 

tranziției Europei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon” 

(COM(2016)0500), 

– având în vedere concluziile Consiliului European din 15 februarie 2016, din 30 

septembrie 2016, din 23 iunie 2017, precum și din 22 martie 2018, 

– având în vedere concluziile Consiliului din 13 octombrie 2017, din 26 februarie 2018, 

precum și din 9 octombrie 2018, 

– având în vedere Decizia (UE) 2017/1541 a Consiliului din 17 iulie 2017 privind 

încheierea în numele Uniunii Europene a Amendamentului de la Kigali la Protocolul de 

la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon68, 

– având în vedere contribuțiile preconizate stabilite la nivel național (CPSN) ale UE și 

statelor sale membre, transmise CCONUSC la 6 martie 2015 de către Letonia și 

Comisia Europeană, 

– având în vedere al cincilea raport de evaluare (AR5) al Grupului interguvernamental 

privind schimbările climatice (IPCC) și raportul său de sinteză și Raportul special al 

IPCC intitulat „O încălzire globală de 1.5°C”, 

– având în vedere al optulea raport de sinteză al Programului Organizației Națiunilor 

Unite pentru Mediu (UNEP) din noiembrie 2017, intitulat „Raportul pe 2017 privind 

decalajele în ceea ce privește emisiile de gaze cu efect de seră” și al treilea raport pe 

2017 al acesteia privind decalajele de adaptare, 

– având în vedere raportul „Global Energy & CO2 Status Report 2017” („Raportul 

privind stadiul global al energiei și al emisiilor de CO2 în 2017”) al Agenției 

Internaționale a Energiei, 

– având în vedere „Declarația privind situația climatică la nivel mondial în 2017” a 

Organizației Meteorologice Mondiale din martie 2018 și al 13-lea buletin al OMM 

privind gazele cu efect de seră din 30 octombrie 2017, 

– având în vedere Raportul pe 2018 al Forumului Economic Mondial privind riscurile 

globale69, 

– având în vedere declarația Grupului pentru creștere ecologică din 5 martie 2018, 

semnată de 14 de miniștri ai mediului și climei din UE privind „Finanțarea acțiunilor 

UE de combatere a schimbărilor climatice - consolidarea cheltuielilor pentru politicile 

                                                 
66  Texte adoptate, P8_TA(2018)0280. 
67  JO C 346, 28.6.2018, p. 70. 
68  JO L 236 14.9.2017, p. 1 
69  http://www3.weforum.org/docs/WEF_GRR18_Report.pdf 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GRR18_Report.pdf


 

 89 

climatice și integrarea în următorul cadru financiar multianual (CFM)”70, 

– având în vedere raportul intitulat „CO2 - an operational anthropogenic CO₂ emissions 

monitoring and verification support capacity” („CO2 - o capacitate operațională de 

sprijinire a monitorizării și verificării emisiilor antropice de CO₂”71, publicat de Centrul 

Comun de Cercetare al Comisiei în noiembrie 2017, 

– având în vedere Declarația de la Fairbanks, adoptată de către miniștrii de externe din 

statele din regiunea arctică în cadrul celei de a 10-a reuniuni ministeriale a Consiliului 

Arcticii, desfășurată la Fairbanks, Alaska, între 10-11 mai 2017, 

– având în vedere prima ediție a Summitului One Planet care a avut loc la Paris la 12 

decembrie 2017 și cele 12 angajamente adoptate cu această ocazie, 

– având în vedere enciclica Papei Francisc Laudato si, 

– având în vedere Declarația de la Meseberg din 19 iunie 2018, 

– având în vedere articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (2) din 

Regulamentul său de procedură, 

A. întrucât Acordul de la Paris a intrat în vigoare la 4 noiembrie 2016, 181 dintre cele 197 

de părți la convenție depunându-și la Organizația Națiunilor Unite instrumentele de 

ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare (până la data de 11 octombrie 2018); 

B. întrucât, la 6 martie 2015, UE a prezentat în fața CCONUSC contribuția preconizată 

stabilită la nivel național pentru UE și statele sale membre, prin care se angajează să 

respecte un obiectiv obligatoriu de cel puțin 40 % reducere la nivel intern a emisiilor de 

gaze cu efect de seră comparativ cu nivelurile din 1990 până în 2030; 

C. întrucât angajamentele asumate până acum de semnatarii Acordului de la Paris nu vor fi 

suficiente pentru atingerea obiectivului comun; întrucât nici actualele contribuții 

stabilite la nivel național (CSN) prezentate de UE și statele sale membre nu sunt 

conforme cu obiectivele stabilite în Acordul de la Paris și, prin urmare, trebuie 

revizuite; 

D. întrucât au fost finalizate elemente esențiale ale legislației UE care contribuie la 

îndeplinirea CSN ale UE și care conțin prevederi ambițioase, în special Directiva 

privind energia din surse regenerabile și Directiva privind eficiența energetică, 

conducând UE la o reducere de cel puțin 45 % a gazelor cu efect de seră până în 2030; 

întrucât o reducere de 45 % în UE până în 2030 nu reprezintă încă o contribuție 

suficientă la atingerea obiectivelor Acordului de la Paris și a obiectivului privind un 

nivel zero de emisii nete până la jumătatea secolului; 

E. întrucât transparența în ceea ce privește măsurarea emisiilor este esențială pentru 

realizarea unor progrese semnificative în ceea ce privește reducerea în mod corect a 

emisiilor de gaze cu efect de seră la nivel global; 

                                                 
70 

 http://www.bmub.bund.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Europa___International/gr

een_growth_group_financing_climate_action_bf.pdf 
71  http://copernicus.eu/news/report-operational-anthropogenic-co2-emissions-monitoring 

http://www.bmub.bund.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Europa___International/green_growth_group_financing_climate_action_bf.pdf
http://www.bmub.bund.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Europa___International/green_growth_group_financing_climate_action_bf.pdf
http://copernicus.eu/news/report-operational-anthropogenic-co2-emissions-monitoring
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F. întrucât, după o stagnare care a durat trei ani, în 2017 s-a înregistrat o creștere a 

emisiilor de dioxid de carbon la nivel global și la nivelul UE; întrucât această creștere 

este repartizată inegal din punct de vedere geografic; 

G. întrucât în anul 2017 s-au înregistrat foarte multe fenomene meteorologice extreme și 

recorduri de temperatură care sporesc nevoia urgentă de a se întreprinde măsuri la nivel 

internațional în domeniul climei; 

H. întrucât o politică ambițioasă de atenuare a schimbărilor climatice poate genera creștere 

economică și locuri de muncă; întrucât, cu toate acestea, unele sectoare specifice sunt 

vulnerabile la relocalizarea emisiilor de dioxid de carbon, în cazul în care pe alte piețe 

nu există obiective la fel de ambițioase; întrucât, prin urmare, este necesară o protecție 

adecvată împotriva relocalizării emisiilor de carbon pentru a proteja locurile de muncă 

în aceste sectoare; 

I. întrucât schimbările climatice sunt un multiplicator al altor amenințări care afectează în 

mod disproporționat țările în curs de dezvoltare; întrucât seceta și alte fenomene 

meteorologice nefavorabile degradează și distrug resurse de care depind în mod direct 

mijloacele de trai ale persoanelor sărace și provoacă o concurență tot mai intensă pentru 

resursele rămase, contribuind la crize umanitare și la tensiuni, strămutări forțate, 

radicalizare și conflicte; întrucât există dovezi că schimbările climatice au jucat un rol 

în tulburările și răspândirea violenței în Orientul Mijlociu, Sahel și Cornul Africii, cu 

repercusiuni mult dincolo de aceasta; 

J. întrucât raportul IPCC referitor la creșterea temperaturii cu 1,5 C demonstrează că 

efectele unei astfel de creșteri a temperaturii sunt susceptibile de a fi mult mai puțin 

grave decât creșterea cu 2 C; 

K. întrucât succesul pe termen lung al atenuării schimbărilor climatice necesită luarea de 

măsuri mult mai ferme, în special de către țările dezvoltate, pentru a abandona modelul 

economic producător de emisii de dioxid de carbon și pentru a stimula creșterea 

inteligentă din punct de vedere climatic, inclusiv în țările în curs de dezvoltare; întrucât 

trebuie depuse eforturi continue pentru întărirea sprijinului financiar, tehnologic și 

pentru dezvoltarea capacității țărilor în curs de dezvoltare; 

L. întrucât incapacitatea unor mari surse de emisii de a reduce emisiile de GES în 

concordanță cu măsurile necesare pentru limitarea creșterii temperaturii medii globale 

la 1,5°C sau 2°C accentuează amploarea și costurile deja enorme ale adaptării la 

schimbările climatice, cu consecințe deosebit de grave pentru țările cel mai puțin 

dezvoltate și pentru statele insulare mici în curs de dezvoltare; întrucât ar trebui 

sprijinite toate inițiativele țărilor cel mai puțin dezvoltate și ale statelor insulare mici în 

curs de dezvoltare de a produce informații cu privire la riscuri și avertizări timpurii; 

M. întrucât disparitatea crescândă între nevoile de adaptare și eforturile de adaptare trebuie 

inversată urgent prin măsuri mult mai ferme de atenuare și adaptare; 

N. întrucât nu este de conceput ca costurile de adaptare să fie suportate de cei afectați de 

necesitatea acesteia și este necesar ca principalii responsabili ai emisiilor de GES să 

acopere cea mai mare parte a costurilor globale; 

O întrucât articolul 7 din Acordul de la Paris stabilește un obiectiv global de adaptare, iar 
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acest obiectiv trebuie acum să fie pus în practică fără întârziere; întrucât planurile 

naționale de adaptare (PNA) ar trebui să joace un rol important; 

P. întrucât pădurile contribuie substanțial la atenuarea schimbărilor climatice și la 

adaptarea la acestea; întrucât despădurirea este responsabilă de aproape 20 % din 

emisiile globale de GES, fiind cauzată în special de creșterea sectorului zootehnic, a 

producției de soia și de ulei de palmier, produse destinate inclusiv pieței UE; întrucât 

UE ar trebui să își reducă contribuția indirectă la despădurire („despădurirea 

încorporată”), pentru care poartă o răspundere; 

Q. întrucât terenul este o resursă limitată și utilizarea acestuia pentru producerea de materii 

prime convenționale și destinate producerii biocombustibililor de primă generație poate 

agrava insecuritatea alimentară și distruge mijloacele de trai ale populațiilor sărace din 

țările în curs de dezvoltare, în special prin acaparări de terenuri, strămutări forțate, 

poluare și încălcări ale drepturilor popoarelor indigene; întrucât programele de 

compensare a emisiilor de carbon și de reîmpădurire pot provoca, de asemenea, astfel 

de daune dacă nu sunt concepute și puse în aplicare în mod adecvat; 

1. reamintește că schimbările climatice, fiind o cauză și un multiplicator al altor riscuri, 

reprezintă una dintre cele mai urgente probleme ale umanității și că toate statele și toți 

actorii la nivel mondial trebuie să facă tot posibilul pentru a le combate prin acțiuni 

individuale hotărâte; subliniază că cooperarea internațională la momentul potrivit, 

solidaritatea și angajamentul consecvent și solid de a întreprinde acțiuni comune sunt 

singura soluție pentru îndeplinirea sarcinii colective de păstrare a întregii planete și a 

biodiversității ei pentru generațiile actuale și viitoare; subliniază că UE este pregătită să 

continue să își exercite rolul de lider în acest efort global și, în același timp, să asigure o 

dezvoltare economică durabilă cu nivel scăzut de GES care să asigure securitatea 

energetică, un avantaj competitiv pentru industriile europene și crearea de locuri de 

muncă; 

Baza științifică pentru acțiunile din domeniul climei 

2. subliniază că OMM a confirmat că 2015, 2016 și 2017 au fost anii cei mai calzi 

înregistrați, ceea ce generat o încălzire foarte pronunțată în regiunea arctică, care va 

avea un efect de durată asupra nivelului mărilor și condițiilor climatice la nivel 

mondial; 

3. consideră că este posibil să se evite efectele ireversibile profunde și foarte probabile ale 

creșterii temperaturii globale de 2°C în cazul în care se urmărește obiectivul mai 

ambițios de 1,5°C, ceea ce ar cere ca emisiile globale de GES, acum în creștere, să 

scadă la zero până cel târziu în 2050; subliniază că soluțiile tehnice necesare sunt 

disponibile și din ce în ce mai competitive din punct de vedere al costurilor și că toate 

politicile UE ar trebui să fie strâns aliniate la obiectivele pe termen lung ale Acordului 

de la Paris și reexaminate pentru a fi aliniate în permanență acestor obiective; prin 

urmare, așteaptă cu interes constatările raportului special al IPCC pe 2018 referitor la 

impactul încălzirii globale cu 1,5°C peste nivelurile preindustriale; 

4. subliniază că, potrivit OMS, schimbările climatice afectează factorii determinanți 

sociali și de mediu ai sănătății - aer curat, apă potabilă, hrană suficientă și adăpost sigur 

- și că, între 2030 și 2050, se prognozează alte 250 000 de decese pe an provocate de 

malnutriție, diaree, malarie și stres termic; temperaturile extrem de ridicate contribuie 
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în mod direct la decesele cauzate de afecțiunile cardiovasculare și respiratorii, în special 

în rândul persoanelor în vârstă; recunoaște că schimbările climatice reprezintă un 

catalizator pentru conflicte; consideră că punerea în aplicare integrală a angajamentelor 

din cadrul Acordului de la Paris ar contribui enorm la întărirea securității și a păcii în 

Europa și în lume; 

Ratificarea Acordului de la Paris și punerea în aplicare a angajamentelor 

5. salută ritmul fără precedent al ratificărilor Acordului de la Paris, precum și mobilizarea 

generală și voința actorilor statali și nestatali privind punerea în aplicare deplină și 

rapidă, așa cum a fost exprimată în angajamentele asumate în cadrul evenimentelor 

mondiale majore, cum ar fi Summitul nord-american privind clima organizat la 

Chicago între 4-6 decembrie 2017, Summitul One Planet, care a avut loc la Paris la 12 

decembrie 2017, precum și Summitul global privind acțiunea împotriva schimbărilor 

climatice de la San Francisco din perioada 12-14 septembrie 2018; 

6. subliniază că CSN-urile actuale nu ar limita încălzirea globală decât la o creștere a 

temperaturii de aproximativ 3,2°C72, ceea ce ar depăși cu mult pragul de 2°C; invită 

toate părțile să contribuie constructiv la procesul care urmează să fie pus în practică în 

perspectiva anului 2020, atunci când contribuțiile stabilite la nivel național trebuie să 

fie actualizate, și să se asigure că contribuțiile lor sunt stabilite în conformitate cu 

obiectivul pe termen lung vizând temperatura al Acordului de la Paris, care prevede 

menținerea limitării creșterii temperaturii la un nivel cu mult sub 2°C și să facă eforturi 

să limiteze și mai mult creșterea, până la 1;5ºC; recunoaște că angajamentele actuale, 

inclusiv cel prezentat de Uniune și de statele sale membre, sunt insuficiente pentru a 

îndeplini obiectivele Acordului; subliniază, prin urmare, că emisiile de gaze cu efect de 

seră la nivel global ar trebui să atingă nivelul maxim cât mai curând posibil și că toate 

părțile, în special UE și toate națiunile G20, trebuie să își intensifice eforturile și să își 

actualizeze contribuțiile stabilite la nivel național până în 2020, în urma Dialogului 

Talanoa din 2018, care vizează să elimine decalajul existent în privința realizării acestui 

obiectiv; 

7. consideră că, în cazul în care alte economii importante nu reușesc să își asume 

angajamente comparabile cu cele ale UE privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de 

seră, va fi necesară menținerea dispozițiilor privind relocalizarea emisiilor de dioxid de 

carbon, în special a celor care vizează sectoare cu un risc ridicat de relocalizare a 

emisiilor de dioxid de carbon, pentru a asigura competitivitatea globală a industriei 

europene; 

8. regretă că, în majoritatea țărilor terțe care și-au asumat angajamente în temeiul 

Acordului de la Paris, dezbaterea privind creșterea contribuțiilor lor este într-o etapă 

incipientă care avansează foarte încet; solicită, prin urmare, Comisiei să dinamizeze 

intenția UE de a crește angajamentul prin depunerea de eforturi mai mari, astfel încât să 

motiveze și alți parteneri să facă același lucru; 

9. subliniază importanța pe care o are o politică ambițioasă a UE privind clima pentru ca 

aceasta să acționeze ca un partener credibil și de încredere la nivel mondial și păstrarea 

                                                 
72  UNEP, „The Emissions Gap Report 2017 — The emissions gap and its implications”, 

(„Raportul privind decalajele în ceea ce privește emisiile de gaze cu efect de seră și 
implicațiile acestora”), p. 18 
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rolului de lider al UE în domeniul climei la nivel mondial și respectarea Acordului de la 

Paris; salută acordul Parlamentului European și al Consiliului de a crește, până în 2030, 

obiectivele privind energia din surse regenerabile și eficiența energetică la 32 % și, 

respectiv, 32,5 %; ceea ce va avea ca rezultat o reducere a emisiei de GES cu peste 

45 % până în 2030; prin urmare, salută observațiile Comisiei privind actualizarea 

contribuțiilor UE stabilite la nivel național, în sensul luării în considerare a acestui 

obiectiv mai ambițios și a majorării obiectivului de reducere a emisiilor pentru 2030; 

invită Comisia Europeană să pregătească până la sfârșitul anului 2018 o strategie 

ambițioasă care să vizeze emisii zero pentru UE până la mijlocul secolului, definind un 

parcurs rentabil către atingerea obiectivului de emisii nete zero, adoptat în cadrul 

Acordului de la Paris și o economie cu emisii nete de dioxid de carbon zero în Uniune 

până cel târziu în 2050, în concordanță cu o cotă echitabilă a Uniunii din bugetul de 

emisii de carbon la nivel global rămas; sprijină o corelare a contribuțiilor UE stabilite la 

nivel național cu obiectivul stabilit la nivelul întregii economii de reducere a emisiilor 

interne de gaze cu efect de seră cu 55 % în comparație cu nivelurile din 1990 până în 

2030; 

10. salută anunțul secretarului general al Organizației Națiunilor Unite privind organizarea 

unui summit pe tema climei în septembrie 2019, în marja celei de a 74-a Adunări 

Generale, pentru a accelera acțiunile în domeniul schimbărilor climatice în vederea 

atingerii obiectivelor Acordului de la Paris și, în special, pentru a promova creșterea 

ambiției în stabilirea angajamentelor privind clima; invită UE și statele sale membre să 

sprijine acest efort prin manifestarea angajamentului și a voinței politice de a-și spori 

angajamentele și să pledeze pentru contribuții semnificative din partea celorlalte părți; 

11. regretă anunțul făcut de președintele SUA, Donald Trump, cu privire la intenția sa de a 

retrage Statele Unite din Acordul de la Paris, considerând acest lucru un pas înapoi; își 

exprimă satisfacția că toate părțile importante și-au confirmat angajamentul față de 

Acordul de la Paris după anunțul făcut de președintele Trump; salută călduros 

mobilizarea în continuare pentru acțiunea împotriva schimbărilor climatice a unor state, 

orașe, universități și alți actori nestatali de primă mână din SUA, în cadrul campaniei 

„we are still in” („suntem în continuare implicați”); 

12. insistă că, în special după anunțul președintelui Trump, este important să se prevadă 

dispoziții adecvate împotriva relocalizării emisiilor de carbon și să se asigure faptul că 

întreprinderile cele mai performante vor primi certificate gratuit, astfel cum s-a 

convenit prin Directiva ETS; solicită Comisiei să examineze eficacitatea și legalitatea 

măsurilor suplimentare vizând protejarea sectoarelor industriale expuse riscului de 

relocalizare a emisiilor de carbon, de exemplu, ajustarea taxei vamale pe emisiile de 

carbon și a taxei pe consum, în special în raport cu produsele care provin din țări care 

nu își îndeplinesc angajamentele asumate în temeiul Acordului de la Paris; 

13. salută intrarea în vigoare a amendamentului de la Kigali la Protocolul de la Montreal la 

1 ianuarie 2019, la care până acum 27 de părți și-au depus deja instrumentele de 

ratificare, inclusiv șapte state membre; îndeamnă toate părțile la Protocolul de la 

Montreal, în special statele membre care nu și-au prezentat încă instrumentele de 

ratificare, să ia toate măsurile necesare pentru o ratificare rapidă, aceasta fiind 

contribuție necesară pentru implementarea Acordului de la Paris și îndeplinirea țintelor 

pe termen mediu și lung în materie de climă și energie; 

14. salută ratificarea amendamentului de la Doha la Protocolul de la Kyoto de către toate 
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statele membre și depunerea ratificării comune de către Uniune la 21 decembrie 2017; 

consideră că această măsură va reprezenta o importantă pârghie de negociere pentru 

încheierea cu succes a negocierilor din 2018 privind schimbările climatice și, datorită 

eforturilor de colaborare, va reduce efectiv emisiile de gaze cu efect de seră; 

15. subliniază că ambiția și punerea în aplicare înainte de 2020 au fost un punct-cheie în 

timpul negocierilor din cadrul COP23; salută decizia de a organiza două exerciții de 

evaluare în timpul COP din 2018 și 2019; invită Comisia și statele membre să 

pregătească contribuții la reducerea emisiilor până în 2020, care să fie prezentate la 

COP24, în cadrul evaluării de dinainte de 2020; consideră că acestea constituie un pas 

important în direcția obiectivului de a crește nivelul de ambiție pentru perioada de după 

2020 de către toate părțile și, prin urmare, așteaptă cu interes rezultatul primei evaluări 

de la Katowice, care ar trebui să ia forma unei decizii COP care să reconfirme 

angajamentul de a crește, până în 2020, nivelul de ambiție în privința contribuțiilor 

naționale ale părților pentru 2030, pentru a le alinia la obiectivele pe termen lung ale 

Acordului de la Paris; 

16. invită Comisia și statele membre să utilizeze strategii și activități de comunicare pentru 

a spori sprijinul public și politic pentru acțiunile în domeniul climei și pentru a spori 

gradul de conștientizare cu privire la beneficiile colaterale ale combaterii schimbărilor 

climatice, cum ar fi îmbunătățirea calității aerului și a sănătății publice, conservarea 

resurselor naturale, creșterea economică și a ocupării forței de muncă, creșterea 

securității energetice și reducerea costurilor la importul de energie, precum și avantajele 

la nivelul concurenței internaționale prin inovare și dezvoltare tehnologică; subliniază 

că ar trebui, de asemenea, atrasă atenția asupra interdependențelor dintre schimbările 

climatice și nedreptatea socială, migrație, instabilitate și sărăcie, precum și asupra 

faptului că acțiunile la nivel internațional în domeniul climei pot contribui în mare 

măsură la rezolvarea acestor probleme; 

17. subliniază sinergiile dintre Acordul de la Paris, Agenda 2030 pentru dezvoltare 

durabilă, Cadrul de la Sendai și Agenda de acțiune de la Addis Abeba (finanțare pentru 

dezvoltare), precum și alte convenții de la Rio, deoarece acestea reprezintă pași 

importanți și interconectați în direcția posibilității de a aborda simultan eradicarea 

sărăciei și dezvoltarea durabilă; 

COP24 de la Katowice 

18. recunoaște realizările președințiilor COP 22 și COP 23 care au pregătit împreună 

proiectul dialogului Talanoa din 2018, care a fost în general aprobat de către părți și 

lansat în ianuarie 2018; așteaptă cu interes primele rezultate ale acestuia pe parcursul 

COP24 și concluziile politice ulterioare pentru a alinia aspirațiile colective mondiale la 

obiectivele pe termen lung ale Acordului de la Paris până în 2020; apreciază faptul că 

dialogul Talanoa nu se limitează doar la discuții între guvernele naționale, ci permite 

unei serii de părți interesate, inclusiv regiunilor și orașelor, precum și reprezentanților 

aleși ai acestora, să aducă în atenția factorilor de decizie de la nivel național și mondial 

aspecte-cheie privind acțiunile în domeniul climei; consideră binevenite dialogurile 

Talanoa între orașe și regiuni și așteaptă cu interes organizarea unor noi dialoguri în 

Europa; așteaptă cu interes contribuțiile actorilor nestatali și solicită tuturor părților să 

își trimită contribuțiile în timp util în vederea facilitării dezbaterilor politice din 

Katowice; 
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19. recunoaște, de asemenea, că, în ciuda tuturor progreselor înregistrate privind programul 

de acțiune de la Paris (Cadrul de reglementare) în cursul COP23, sunt de așteptat 

provocări importante pentru finalizarea acestuia și pentru a ajunge la decizii concrete cu 

ocazia COP 24; solicită ca toate activitățile de pregătire necesare să fie efectuate înainte 

de summit pentru a finaliza cadrul de reglementare, care este de o importanță 

primordială pentru a pune în practică la timp Acordul de la Paris; 

20. pledează pentru un cadru de reglementare cu un nivel înalt de transparență, cu norme 

obligatorii riguroase pentru toate părțile, pentru a măsura precis progresele și a întări și 

mai mult încrederea în rândul părților implicate în procesul internațional; este preocupat 

de faptul că unele părți nu manifestă prea multă tragere de inimă în eforturile către o 

transparență deplină în măsurarea emisiilor; face apel la toate economiile importante să 

preia inițiativa în negocierile privind cadrul de reglementare și să promoveze cerințe 

obligatorii privind sistemele de monitorizare și verificare, care să includă date și 

estimări prompte și fiabile privind emisiile de gaze cu efect de seră; 

21. subliniază importanța completării cadrului de reglementare cu date atmosferice bazate 

pe observații, pentru a crește fiabilitatea și acuratețea raportărilor; invită Comisia, 

Agenția Spațială Europeană (ESA), Organizația Europeană pentru Exploatarea 

Sateliților Meteorologici (EUMETSAT), Centrul european pentru prognoze 

meteorologice pe termen mediu (CPMTM), Sistemul integrat de observare a carbonului 

( (ICOS), infrastructura europeană de cercetare, institutele naționale de statistică și 

centrele de cercetare și alți actori importanți să dezvolte o capacitate operațională care 

să poată produce informații despre emisiile antropice utilizând date satelitare și 

îndeplinind cerințele necesare, inclusiv lansând pe orbită o constelație de sateliți; 

22. subliniază că este important ca UE să aibă o singură poziție, unitară, în cadrul COP24 

de la Katowice, pentru a avea putere politică și credibilitate; îndeamnă toate statele 

membre să sprijine mandatul UE în cadrul negocierilor și al reuniunilor bilaterale cu 

alți actori; 

23. face apel la Comisie și la statele membre să pună acțiunile în domeniul climei pe 

ordinea de zi a forurilor internaționale importante din cadrul ONU, precum și, printre 

altele, în G7 și G20, și să caute parteneriate multilaterale pe aspecte specifice ale 

punerii în aplicare a Acordului de la Paris și a ODD; 

Deschidere, caracter incluziv și transparență 

24. invită Comisia și statele membre să mențină și să consolideze parteneriatele strategice 

cu țările dezvoltate, precum și cu economiile emergente, pentru a stabili un grup de 

lideri în domeniul climei în următorii câțiva ani, și să arate mai multă solidaritate față 

de statele vulnerabile; sprijină angajamentul susținut și activ al UE în cadrul Coaliției 

cu ambiții mari (HAC) și, împreună cu țările membre ale acesteia, de a-și face 

cunoscută hotărârea de a implementa o parte semnificativă a Acordului de la Paris prin 

încheierea unui cadru de reglementare riguros în 2018 și printr-un dialog Talanoa de 

succes la COP24; 

25. subliniază că este nevoie de participarea efectivă a tuturor părților pentru a urmări 

obiectivul de limitare a creșterii temperaturii medii globale la 1,5 °C, ceea ce, la rândul 

său, înseamnă că trebuie tratată problema intereselor pecuniare particulare sau 

conflictuale; în acest context, își reiterează sprijinul pentru inițiativa guvernelor care 
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reprezintă majoritatea populației lumii de a introduce o politică specifică privind 

conflictele de interese în cadrul CCONUSC; invită Comisia și statele membre să se 

implice într-un mod constructiv în acest proces fără a compromite țintele și obiectivele 

CCONUSC și ale Acordului de la Paris; 

26. subliniază că 80 % dintre persoanele strămutate din cauza schimbărilor climatice sunt 

femei, care sunt, în general, mai afectate de schimbările climatice decât bărbații și 

suportă o sarcină mai mare, nefiind totuși implicate în deciziile cruciale în domeniul 

politicilor climatice; subliniază, prin urmare, că emanciparea femeilor, precum și 

participarea lor deplină și echitabilă și în calitate de lideri la forumuri internaționale, 

precum CCONUSC, și la acțiunile de combatere a schimbărilor climatice de la nivel 

național, regional și local, sunt vitale pentru succesul și eficacitatea unor astfel de 

acțiuni; invită UE și statele membre să pună perspectiva de gen în primplanul politicilor 

privind clima și să promoveze participarea femeilor indigene și a apărătorilor 

drepturilor femeilor în cadrul CCONUSC; 

27. salută decizia COP23 ca Fondul pentru adaptare să fie în continuare în slujba Acordului 

de la Paris; recunoaște importanța fondului pentru comunitățile cele mai vulnerabile la 

schimbările climatice și, prin urmare, salută noile angajamente ale statelor membre de a 

finanța fondul cu 93 de milioane de USD; 

28. recunoaște că UE și statele sale membre furnizează cele mai multe fonduri publice 

pentru combaterea schimbărilor climatice; se arată îngrijorat că angajamentele efective 

făcute de țările dezvoltate sunt încă departe de obiectivul lor colectiv de 100 miliarde 

de USD pe an; subliniază că este important ca toate părțile dezvoltate să își achite 

integral contribuțiile la acest obiectiv, dat fiind că finanțarea pe termen lung este 

esențială pentru a le permite țărilor în curs de dezvoltare să își îndeplinească obiectivele 

de adaptare și atenuare; 

29. subliniază că bugetul UE ar trebui să fie în acord cu angajamentele sale internaționale 

privind dezvoltarea durabilă și cu obiectivele sale climatice și energetice pe termen 

mediu și lung și să nu pună bețe-n roate acestor obiective sau să le împiedice realizarea; 

ia act cu îngrijorare de faptul că ținta de 20 % din totalul cheltuielilor Uniunii alocat 

acțiunilor de combatere a schimbărilor climatice nu va fi probabil atinsă și solicită, prin 

urmare, acțiuni corective; subliniază, de asemenea, că obiectivele în materie de climă și 

energie ar trebui să se afle în centrul discuțiilor politice privind cadrul financiar 

multianual (CFM) post-2020, pentru a se asigura că vor fi alocate resursele necesare 

pentru realizarea lor; reamintește poziția sa de a majora cheltuielile curente legate de 

climă, de la 20 % la 30 % cât mai curând posibil și cel târziu până în 2027; consideră că 

toate cheltuielile CFM rămase ar trebui să fie pe ruta Paris-conform și să nu pună bețe-n 

roate eforturilor în domeniul climei; 

30. solicită crearea unui mecanism dedicat și automat al UE de finanțe publice care să ofere 

un sprijin suplimentar și adecvat pentru ca UE să își onoreze cota echitabilă din suma 

de 100 de miliarde USD reprezentând obiectivul financiar internațional privind clima; 

Rolul actorilor nestatali 

31. reamintește că Acordul de la Paris recunoaște rolul important jucat de guvernanța pe 

mai multe niveluri în politicile privind clima și necesitatea de a colabora cu actorii de la 

nivelul regiunilor și orașelor și cu cei nestatali; 
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32. își exprimă satisfacția cu privire la mobilizarea în creștere la nivel mondial a unui 

număr tot mai mare de actori nestatali angajați în combaterea schimbărilor climatice cu 

obiective concrete și măsurabile; subliniază rolul esențial al societății civile, al 

sectorului privat și al administrațiilor substatale în a impulsiona și a direcționa opinia 

publică și acțiunea guvernelor; invită UE, statele membre și toate părțile să promoveze, 

faciliteze și să angajeze un dialog complet transparent cu actorii nestatali, care se află 

din ce în ce mai des în prima linie în lupta împotriva schimbărilor climatice, precum și 

cu actorii de la nivel subnațional, în special în țările în care relațiile UE cu guvernele 

naționale din domeniul politicii climatice s-au deteriorat; salută, în acest context, 

angajamentul asumat în cursul COP23 de către 25 de orașe-deschizătoare de drumuri, 

reprezentând 150 de milioane de cetățeni, de a deveni orașe cu un nivel zero al 

emisiilor nete până în 2050. 

33. invită Comisia să își dezvolte în continuare relațiile cu autoritățile locale și regionale, să 

intensifice cooperarea tematică și sectorială între orașe și regiuni atât în interiorul, cât și 

în afara UE, să dezvolte inițiative de adaptare și de reziliență și să consolideze modelele 

de dezvoltare durabilă și planurile de reducere a emisiilor în sectoare esențiale precum 

energia, industria, agricultura și transportul, atât în zonele urbane, cât și în zonele 

rurale, de exemplu prin programe de înfrățire, prin intermediul programului de 

cooperare urbană internațională, prin sprijinirea unor platforme precum Convenția 

primarilor și prin înființarea de noi forumuri pentru schimburi de bune practici; solicită 

UE și statelor membre să sprijine eforturile depuse de actorii regionali și locali de a 

introduce contribuții stabilite la nivel regional și local (similare cu contribuțiile stabilite 

la nivel național) în cazul în care nivelul de ambiție în combaterea schimbărilor 

climatice poate fi mărit prin acest proces; 

34. încurajează Comisia să stabilească obiective concrete de reducere a emisiilor de gaze cu 

efect de seră până în 2050 pentru toate sectoarele în propunerea sa referitoare la 

strategia pe termen lung a Uniunii Europene privind aducerea la zero emisiilor nete 

până la jumătatea secolului și să stabilească o cale clară de atingere a acestor obiective, 

inclusiv etape concrete pentru 2035, 2040 și 2045; invită Comisia să includă propuneri 

despre modalitățile de mărire a cantității captate de absorbanții de carbon în 

conformitate cu Acordul de la Paris, astfel încât să se obțină emisii nete de gaze cu 

efect de seră egale cu zero pe teritoriul UE până cel târziu în 2050 și să se ajungă la 

emisii negative la scurt timp după aceea; cere ca această strategie să asigure o 

repartizare echitabilă a eforturilor între sectoare, să includă un mecanism care să 

cuprindă rezultatele evaluării globale pe cinci ani, să ia în considerare constatările 

viitorului Raport special IPCC, recomandările și pozițiile Parlamentului European , 

precum și opiniile actorilor nestatali, cum ar fi autoritățile locale și regionale, societatea 

civilă și sectorul privat; 

35. subliniază că strategia UE pe termen lung ar trebui considerată drept o oportunitate de a 

stabili prioritățile strategice viitoare pentru o economie modernă și ecologică a UE, care 

să utilizeze pe deplin potențialul progresului tehnologic și care să mențină un nivel 

ridicat de securitate socială, precum și standarde înalte pentru consumatori și care va fi 

benefică pentru industrie și societatea civilă, în special pe termen lung; 

36. încurajează Comisia și statele membre să elaboreze strategii și programe pentru a 

aborda în fiecare sector tranziția cauzată de decarbonizare și de evoluțiile tehnologice, 

să permită schimbul de cunoștințe și bune practici între regiunile afectate, lucrători și 

întreprinderi, și să ofere sprijin regiunilor și lucrătorilor pentru a îi ajuta să se 
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pregătească pentru schimbări structurale, să caute în mod activ noi potențiale 

economice și să elaboreze politici de localizare strategică pentru a asigura o tranziție 

corectă către o economie cu emisii nete egale cu zero în Europa; 

37. consideră că, pentru a asigura corelarea contribuțiilor stabilite la nivel național cu 

angajamentele la nivelul întregii economii impuse de Acordul de la Paris, părțile sunt 

încurajate să includă emisiile provenite de la transportul maritim și aerian internațional 

și să convină și să pună în aplicare măsuri la nivel internațional, regional și național 

pentru a aborda emisiile generate de aceste sectoare; 

Eforturi susținute din partea tuturor sectoarelor 

38. salută dezvoltarea continuă a sistemelor de comercializare a certificatelor de emisii la 

nivel mondial și, în special, lansarea fazei inițiale a schemei de comercializare a 

certificatelor de emisii pentru sectorul energiei electrice la nivel național în China, în 

decembrie 2017; salută, de asemenea, acordul cu privire la conectarea schemei ETS a 

Uniunii Europene cu cea elvețiană semnat la sfârșitul anului 2017 și încurajează 

Comisia să exploreze în continuare astfel de legături și alte forme de cooperare cu 

piețele carbonului din state terțe și regiuni și să stimuleze crearea de noi piețe ale 

carbonului și a altor mecanisme de stabilire a prețului carbonului, care vor contribui la 

reducerea emisiilor la nivel global, vor aduce îmbunătățiri suplimentare, economii de 

costuri și vor reduce riscul de relocare a emisiilor de carbon prin crearea unor condiții 

de concurență echitabile la nivel global; invită Comisia să introducă garanții pentru a se 

asigura că orice legătură cu EU ETS va continua să aducă contribuții suplimentare și 

permanente la eforturile de atenuare și nu va submina angajamentele interne asumate de 

Uniune privind emisiile de gaze cu efect de seră; 

39. regretă faptul că sectorul transporturilor este singurul sector care a înregistrat o creștere 

emisiilor față de 1990; subliniază că acest lucru nu este compatibil cu dezvoltarea 

durabilă pe termen lung, care necesită, în schimb, reducerea mai mare și mai rapidă a 

emisiilor în toate sectoarele societății; reamintește că sectorul transporturilor va trebui 

să fie complet decarbonizat până în 2050; 

40. își exprimă dezamăgirea profundă față de propunerea Comisiei privind standardele de 

emisii de CO2 pentru perioada de după 2020 pentru autoturisme și vehicule utilitare 

ușoare ca nefiind conformă cu obiectivele pe termen lung ale Acordului de la Paris; 

41. își exprimă îngrijorarea cu privire la nivelul de ambiție al Schemei de compensare și de 

reducere a emisiilor de carbon pentru aviația internațională (CORSIA) a OACI, având 

în vedere lucrările în curs privind standardele și practicile recomandate (SARP) 

destinate punerii în aplicare a sistemului începând din 2019; se opune cu fermitate 

eforturilor de a impune Schema de compensare și de reducere a emisiilor de carbon 

pentru aviația internațională (CORSIA) asupra zborurilor din Europa, care nerespectând 

legislația UE și independența sa în luarea deciziilor; subliniază că o diluare 

suplimentară a proiectului CORSIA SARP este inacceptabilă; invită Comisia și statele 

membre să facă tot posibilul pentru a mări strictețea dispozițiilor Schemei CORSIA și, 

prin urmare, impactul său în viitor; 

42. reamintește Regulamentul (UE) 2017/2392 al Parlamentului European și al Consiliului 

din 13 decembrie 2017 de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea menținerii 

actualelor limitări ale domeniului de aplicare pentru activitățile de aviație și în vederea 
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pregătirii punerii în aplicare a unei măsuri globale bazate pe piață începând din 202173, 

și, în special, articolul 1 alineatul (7) din acesta, care prevede în mod clar că, în calitate 

de colegiuitori, Parlamentul European și Consiliul sunt singurele instituții care decid 

asupra oricăror viitoare modificări ale Directivei ETS; invită statele membre, în spiritul 

Acordului interinstituțional privind o mai bună legiferare, să prezinte o rezervă formală 

în ceea ce privește CORSIA SARP, conform căreia punerea în aplicare a CORSIA și 

participarea la fazele sale voluntare necesită acordul prealabil al Consiliului și al 

Parlamentului European; 

43. reamintește că o altă prelungire a derogării care prevedea ca zborurile extra-SEE să nu 

intre în domeniul de aplicare al EU ETS a fost acordată de Uniune până în 2024 pentru 

a facilita procesul OACI în vederea găsirii unei soluții globale pentru emisiile din 

domeniul aviației; subliniază, cu toate acestea, că orice modificare ulterioară a 

legislației ar trebui realizată doar în cazul în care este conformă cu angajamentul 

Uniunii la nivelul întregii economii de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, 

care nu prevede utilizarea creditelor de compensare după 2020; 

44. salută faptul că, în sectorul aviației, EU ETS a adus deja reduceri/compensări de CO2 

de aproximativ 100 de milioane de tone; 

45. reamintește că se preconizează creșterea emisiilor de CO2 generate de transportul 

maritim cu 50 % până la 250 % până în 2050 și că există deja soluții tehnice pentru a 

reduce în mod semnificativ emisiile generate de nave; salută acordul privind strategia 

inițială a OMI referitoare la reducerea emisiilor de GES generate de nave, de la cea de-

a 72-a sesiune a Comitetului pentru protecția mediului marin al OMI din aprilie 2018, 

ca un prim pas pentru ca acest sector să contribuie la realizarea obiectivului legat de 

temperatură din Acordul de la Paris; invită OMI să ajungă la un acord rapid cu privire 

la noi măsuri obligatorii de reducere a emisiilor necesare pentru a realiza obiectivele și 

subliniază importanța și urgența punerii în aplicare a acestora înainte de 2023; 

subliniază că sunt necesare noi măsuri și acțiuni împotriva emisiilor generate de 

transportul maritim și solicită, prin urmare, UE și statelor membre să monitorizeze 

îndeaproape impactul și punerea în aplicare a Acordului OMI și să ia în considerare 

măsuri suplimentare la nivelul UE pentru a se garanta reducerea emisiilor de gaze cu 

efect de seră generate de transportul maritim, în conformitate cu obiectivul legat de 

temperatură din Acordul de la Paris; îndeamnă Comisia să includă transportul maritim 

internațional în viitoarea sa strategie de decarbonizare pentru anul 2050, pentru a ghida 

deciziile de investiții ale UE către combustibili cu emisii zero de dioxid de carbon și 

către tehnologii de propulsie pentru transportul maritim; 

46. ia act de faptul că defrișările și degradarea pădurilor sunt responsabile pentru 20 % din 

emisiile mondiale de CO2; subliniază rolul important al pădurilor și al zonelor umede în 

atenuarea schimbărilor climatice, deoarece acestea oferă un potențial ridicat de captare 

a carbonului; atrage atenția asupra faptului că absorbantele și rezervoarele naturale de 

carbon din UE și de la nivel mondial ar trebui să fie conservate și mărite pe termen 

lung, iar volumul total la nivel mondial al pădurilor, precum și capacitățile de adaptare 

și rezistența acestora la schimbările climatice trebuie mărite în continuare, pentru a 

atinge obiectivul pe termen lung al Acordului de la Paris; subliniază, de asemenea, 

necesitatea unor eforturi de atenuare care să vizeze sectorul pădurilor tropicale, 

începând cu abordarea cauzelor care stau la baza pierderilor de fond forestier și a 
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schimbărilor climatice; 

Reziliența la schimbările climatice prin adaptare 

47. invită Comisia să revizuiască Strategia UE de adaptare, deoarece acțiunile de adaptare 

reprezintă o necesitate inevitabilă pentru toate țările dacă acestea doresc să reducă la 

minimum efectele negative ale schimbărilor climatice și să valorifice pe deplin 

oportunitățile de creștere economică rezilientă la schimbările climatice și de dezvoltare 

durabilă; 

48. consideră punerea în funcțiune a platformei comunităților locale și populațiilor indigene 

unul dintre succesele COP23 și un alt pas important în realizarea obiectivelor de la 

Paris; consideră că această platformă va facilita schimbul efectiv de experiență și de 

bune practici în cadrul eforturilor și strategiilor de adaptare; 

49. subliniază necesitatea de a dezvolta sisteme și instrumente publice, transparente și ușor 

de utilizat pentru a urmări progresele și eficacitatea planurilor și acțiunilor naționale de 

adaptare; 

Diplomația în domeniul climei 

50. sprijină cu fermitate continuarea și consolidarea politicii Uniunii de sensibilizare și 

diplomație în domeniul climei, aceasta fiind esențială pentru creșterea vizibilității 

acțiunilor de combatere a schimbărilor climatice în țările partenere și în rândul opiniei 

publice la nivel mondial; solicită ca resursele umane și financiare ale SEAE și ale 

Comisiei să fie alocate astfel încât să reflecte mai bine angajamentul puternic și 

implicarea sporită în diplomația în domeniul climei; insistă asupra necesității de a 

dezvolta o strategie cuprinzătoare pentru diplomația UE în domeniul climei și de a 

integra aspectele legate de climă în toate domeniile acțiunii externe a UE, inclusiv 

comerțul, cooperarea pentru dezvoltare, ajutorul umanitar, securitatea și apărarea; 

51. subliniază implicațiile tot mai grave ale schimbărilor climatice pentru securitatea 

internațională și pentru stabilitatea regională, implicații care decurg din degradarea 

mediului, pierderea mijloacelor de trai, strămutările persoanelor provocate de 

schimbările climatice și formele asociate de tensiuni unde schimbările climatice pot fi 

adesea considerate un factor de multiplicare a amenințărilor; îndeamnă, prin urmare, 

UE și statele membre să colaboreze cu partenerii din întreaga lume pentru a înțelege, 

integra, anticipa și gestiona mai bine efectele destabilizante ale schimbărilor climatice; 

subliniază, prin urmare, importanța integrării diplomației în domeniul climei în 

politicile UE de prevenire a conflictelor; 

52. invită Comisia și statele membre să lanseze alianțe foarte ambițioase, care să constituie 

un exemplu în integrarea politicilor climatice în diferite aspecte ale politicii externe, 

inclusiv comerțul, migrația internațională, reforma instituțiilor financiare internaționale 

și pacea și securitatea; 

53. solicită Comisiei să integreze dimensiunea schimbărilor climatice în acordurile 

comerciale și de investiții internaționale prin condiționarea viitoarelor acorduri 

comerciale de ratificarea și aplicarea Acordului de la Paris; invită Comisia să efectueze 

o evaluare cuprinzătoare a coerenței acordurilor existente cu Acordul de la Paris; 
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Industria și competitivitatea 

54. subliniază că schimbările climatice sunt, în primul rând, o provocare societală și că 

lupta împotriva acestora ar trebui, prin urmare, să rămână unul dintre principiile 

directoare ale politicilor și acțiunilor UE, inclusiv în domeniul industriei, energiei, 

cercetării și tehnologiilor digitale; 

55. salută eforturile și progresele înregistrate până în prezent de cetățenii europeni și de 

întreprinderile și industria din Europa în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate în 

temeiul Acordului de la Paris; îi încurajează să stabilească ambiții mai mari, să profite 

pe deplin de oportunitățile care decurg din Acordul de la Paris și să țină pasul cu 

evoluțiile tehnologice; 

56. subliniază că un cadru juridic stabil și previzibil, precum și semnalele clare în materie 

de politici, atât la nivelul UE, cât și la nivel mondial, facilitează și cresc numărul 

investițiilor legate de climă; subliniază, în această privință, importanța propunerilor 

legislative din cadrul pachetului „Energie curată pentru toți europenii” pentru 

consolidarea competitivității UE, responsabilizarea cetățenilor și stabilirea de obiective 

care să respecte angajamentele asumate de UE în cadrul Acordului de la Paris și al 

mecanismului său de revizuire cincinală; 

57. salută faptul că mai multe țări în care își desfășoară activitatea competitori majori ai 

industriilor energointensive din UE au introdus comercializarea de carbon sau alte 

mecanisme de stabilire a tarifelor; încurajează alte țări să le urmeze exemplul; 

58. subliniază importanța creșterii numărului de locuri de muncă de calitate și a lucrătorilor 

calificați în industria UE pentru a stimula inovarea și tranziția către o economie 

durabilă; solicită un proces holistic și incluziv pentru elaborarea unei viziuni privind un 

model economic alternativ în regiunile cu consum intensiv de cărbune și cu emisii 

ridicate de carbon, cu o pondere ridicată a lucrătorilor în sectoare cu emisii ridicate de 

carbon, astfel încât să se faciliteze o transformare sustenabilă pentru industriile și 

serviciile prospere, recunoscând totodată patrimoniul și competențele de forței de 

muncă disponibile; subliniază rolul important al statelor membre în accelerarea 

reformelor care pot duce la o tranziție corectă a forței de muncă în aceste regiuni; 

reamintește că sprijinul financiar suplimentar din partea UE joacă un rol indispensabil 

în acest sens; 

Politica energetică 

59. reamintește că, în UE, investițiile în energia din surse regenerabile sunt în scădere; 

subliniază, prin urmare, importanța energiei din surse regenerabile și a eficienței 

energetice pentru reducerea emisiilor, pentru securitatea energetică și pentru a preveni 

și atenua sărăcia energetică, cu scopul de a proteja și a ajuta familiile vulnerabile și 

sărace; solicită promovarea la nivel global a măsurilor de eficiență energetică și de 

economisire a energiei, precum și dezvoltarea și producerea efectivă de energie 

regenerabilă (de exemplu, prin stimularea producției proprii și a consumului din surse 

regenerabile de energie); 

60. reamintește că stabilirea priorităților în materie de eficiență energetică, inclusiv prin 

principiul eficienței energetice pe primul loc, și poziția de lider la nivel mondial în 

domeniul energiei din surse regenerabile reprezintă două dintre principalele obiective 
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ale uniunii energetice a UE; subliniază importanța legislației ambițioase din pachetul 

pentru energie curată pentru atingerea acestor obiective, precum și importanța viitoarei 

strategii pentru jumătatea secolului pentru punerea efectivă în aplicare a politicilor UE 

legate de angajamentele asumate în cadrul Acordului de la Paris de a menține creșterea 

temperaturii medii globale cu mult sub 2 °C, cu scopul mai ambițios de a menține 

această creștere sub 1,5 °C; 

61. subliniază că este important să se dezvolte tehnologii de stocare a energiei, rețele 

inteligente și o capacitate de a răspunde la cerere care să contribuie la îmbunătățirea 

utilizării eficiente a energiei din surse regenerabile în sectorul producției de energie 

electrică și în cel al încălzirii și răcirii locuințelor; 

62. invită UE să exercite presiune pentru a convinge comunitatea internațională să adopte 

fără întârziere măsuri concrete, inclusiv un calendar, pentru eliminarea treptată a 

subvențiilor care dăunează mediului, care denaturează concurența, descurajează 

cooperarea internațională și împiedică inovarea; 

Cercetarea, inovarea, tehnologiile digitale și politica spațială 

63. subliniază faptul că cercetarea și inovarea continuă și consolidată în domeniul atenuării 

schimbărilor climatice, politicile de adaptare, utilizarea eficientă a resurselor și a 

tehnologiilor sustenabile cu emisii scăzute și cu emisii zero, utilizarea durabilă a 

materiilor prime secundare („economia circulară”) și colectarea datelor privind 

schimbările climatice sunt esențiale pentru combaterea schimbărilor climatice în mod 

rentabil și pentru a contribui la reducerea dependenței de combustibilii fosili; 

încurajează, prin urmare, adoptarea unor angajamente globale în vederea creșterii și 

concentrării investițiilor în aceste domenii; subliniază necesitatea de a acorda prioritate 

finanțării proiectelor sustenabile în domeniul energetic, în cadrul noului program 

Orizont Europa, având în vedere angajamentele uniunii energetice și cele luate în cadrul 

Acordului de la Paris; 

64. subliniază că ODD reprezintă o schimbare radicală a politicilor internaționale privind 

cooperarea pentru dezvoltare și că UE s-a angajat să le pună în aplicare atât în politicile 

sale interne, cât și în cele externe; subliniază, în conformitate cu dimensiunea externă a 

ODD, necesitatea de a explora diferite metode de a ajuta țările în curs de dezvoltare și 

economiile emergente în tranziția lor energetică, printre altele prin măsuri de 

consolidare a capacităților, reducerea costurilor de capital pentru proiectele privind 

energia din surse regenerabile și la eficiența energetică, prin transferul de tehnologie și 

soluții pentru dezvoltarea orașelor inteligente și a comunităților îndepărtate și rurale, 

ajutându-le astfel să își îndeplinească angajamentele asumate în cadrul Acordului de la 

Paris; salută, în acest sens, recent instituitul Fond european pentru dezvoltare durabilă; 

65. reamintește că cercetarea, inovarea și competitivitatea se numără printre cei cinci piloni 

ai strategiei UE privind uniunea energetică; ia act de faptul că UE este hotărâtă să 

rămână un lider global în aceste domenii, dezvoltând, în același timp, cooperarea 

științifică strânsă cu partenerii internaționali; subliniază că este important să se 

construiască și să se mențină o capacitate de inovare puternică, atât în țările dezvoltate, 

cât și în cele emergente, pentru dezvoltarea unor tehnologii ecologice și sustenabile în 

domeniul energiei; 

66. reamintește rolul fundamental al tehnologiilor digitale în sprijinirea tranziției energetice 
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și, în special, în îmbunătățirea eficienței energetice și a economiilor de energie; 

subliniază beneficiile climatice pe care digitalizarea industriei europene le poate aduce 

prin utilizarea eficientă a resurselor și prin reducerea intensității utilizării materialelor, 

precum și prin consolidarea forței de muncă actuale; 

67. are convingerea că programele spațiale ale Uniunii ar trebui să fie concepute în așa fel 

încât să se asigure că acestea contribuie la lupta împotriva schimbărilor climatice și la 

strategiile de atenuare a acestora; reamintește, în acest context, rolul deosebit al 

sistemului Copernicus și necesitatea de a garanta că acesta include un serviciu de 

monitorizare a CO2; subliniază importanța menținerii unei politici privind datele 

gratuite, integrale și deschise, deoarece acest lucru este esențial pentru comunitatea 

științifică și susține cooperarea internațională în acest domeniu; 

Acțiuni de combatere a schimbărilor climatice în țările în curs de dezvoltare 

68. insistă asupra necesității de a menține deschisă posibilitatea de limitare a încălzirii 

globale la 1,5 °C și asupra obligației celor care produc cele mai multe emisii, inclusiv 

UE, de a-și intensifica rapid eforturile de atenuare, care pot genera beneficii conexe 

semnificative în materie de dezvoltare durabilă, precum și de a-și spori substanțial 

sprijinul acordat pentru acțiunile de combatere a schimbărilor climatice în țările în curs 

de dezvoltare; 

69. subliniază importanța unui proces bine informat de luare a deciziilor cu privire la 

schimbările climatice și a susținerii acestui proces prin îmbunătățirea serviciilor 

climatice cu o relevanță deosebită pentru țările în curs de dezvoltare; solicită ca acesta 

să devină un obiectiv semnificativ al cercetării finanțate de UE, precum și ca UE să 

depună eforturi susținute în vederea facilitării transferului de tehnologie către țările în 

curs de dezvoltare; solicită o declarație a OMC privind drepturile de proprietate 

intelectuală și schimbările climatice, comparabilă cu cea privind Acordul TRIPS și 

sănătatea publică, adoptată la Doha în 2001; 

70. reamintește angajamentul țărilor dezvoltate de a oferi finanțare nouă și suplimentară 

pentru acțiunile de combatere a schimbărilor climatice în țările în curs de dezvoltare, 

care va ajunge la 100 de miliarde USD pe an până în 2020; recunoaște necesitatea unei 

creșteri continue a efortului financiar, precum și a unei contabilizări mai stricte a 

acestuia, inclusiv prin acordarea unei atenții deosebite cerinței ca finanțarea să fie nouă 

și suplimentară și incluzând numai echivalentul în subvenții al împrumuturilor, calculat 

utilizând metoda convenită în cadrul Comitetului de asistență pentru dezvoltare al 

OCDE; recomandă ca statele membre ale UE să urmeze practicile elaborate de Comisie 

pentru utilizarea markerilor Rio pentru asistența oficială pentru dezvoltare cu un 

obiectiv climatic; 

71. cere UE să respecte principiul coerenței politicilor în favoarea dezvoltării, astfel cum 

este consacrat la articolul 208 din TFUE, întrucât constituie un aspect fundamental al 

contribuției UE la Acordul de la Paris; solicită, în consecință, UE să asigure coerența 

dintre politica sa de dezvoltare și politica sa comercială, agricolă, în domeniul energiei 

și al climei; 

72. reamintește că schimbările climatice au atât efecte directe, cât și indirecte asupra 

productivității agricole; își reiterează cererea privind o schimbare radicală în modul în 

care producem și consumăm alimentele către practici agro-ecologice, în conformitate 
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cu concluziile Evaluării internaționale a cunoștințelor, științelor și tehnologiilor 

agricole pentru dezvoltare (IAASTD) și cu recomandările Raportorului special al ONU 

privind dreptul la alimentație; salută inițiativele luate de Organizația Națiunilor Unite 

pentru Alimentație și Agricultură (FAO) pentru a intensifica agro-ecologia în vederea 

realizării ODD; îndeamnă UE și statele membre să își elaboreze politica de dezvoltare 

în funcție de aceste linii, inclusiv în cadrul componentei de investiții pentru agricultură 

a FEDD; 

73. subliniază faptul că creșterea tot mai mare a emisiilor de CO2 legate de transporturi și 

de comerț subminează eficacitatea strategiei UE privind schimbările climatice; constată 

că promovarea dezvoltării bazate pe exporturi, inclusiv a agriculturii industriale 

orientate spre export, este dificil de conciliat cu imperativul atenuării schimbărilor 

climatice; 

74. consideră că UE ar trebui să caute modalități de a introduce controale la comerțul 

european cu produse și consumul de produse care reprezintă un risc pentru păduri, cum 

ar fi soia, uleiul de palmier, eucaliptul, carnea de vită, pielea și cacaua, luând în 

considerare lecțiile învățate din planul de acțiune FLEGT și din Regulamentul privind 

lemnul și din măsurile UE de reglementare a altor lanțuri de aprovizionare, pentru a 

pune capăt sau pentru a preveni prejudiciile grave; constată că printre elementele 

esențiale pentru succesul acestor eforturi se numără asigurarea respectării cerințelor 

privind trasabilitatea și obligația de diligență necesară, pe tot parcursul lanțului de 

aprovizionare; 

75. solicită Băncii Europene de Investiții să pună capăt rapid creditării proiectelor privind 

combustibilii fosili și solicită statelor membre ale UE să pună capăt tuturor garanțiilor 

de credit la export pentru proiectele privind combustibilii fosili; solicită garanții publice 

specifice în favoarea investițiilor ecologice, precum și acordarea de etichete și avantaje 

fiscale fondurilor de investiții ecologice și emițătorilor de obligațiuni verzi; 

76. subliniază importanța operaționalizării obiectivului global de adaptare și de mobilizare 

de fonduri importante noi pentru adaptarea în țările în curs de dezvoltare; îndeamnă UE 

și statele membre să se angajeze la o creștere semnificativă a finanțării pentru adaptare 

la schimbările climatice; recunoaște nevoia de a se înregistra progrese și în ceea ce 

privește pierderile și daunele, pentru care ar trebui să se aloce resurse suplimentare prin 

surse inovatoare de finanțare publică, prin intermediul mecanismului internațional de la 

Varșovia; 

77. subliniază necesitatea unor proiecte de tip ascendent, gestionate la nivel local, care să 

ajungă la persoane și la comunități deosebit de vulnerabile; ia act de faptul că accentul 

pus în prezent pe operațiunile de finanțare mixtă și pe garanții pentru facilitarea 

investițiilor private favorizează proiectele la scară largă și cere să existe un just 

echilibru în utilizarea fondurilor de asistență; 

78. remarcă faptul că sectorul aviației se bazează în mare măsură pe compensarea emisiilor 

de carbon și că compensările forestiere sunt dificil de măsurat și imposibil de garantat; 

subliniază că este necesar să se garanteze că schema de compensare și reducere a 

emisiilor de dioxid de carbon pentru aviația internațională (CORSIA) și alte proiecte nu 

afectează în niciun fel securitatea alimentară, drepturile funciare, drepturile populațiilor 

indigene sau biodiversitatea, precum și să se respecte principiul consimțământului liber 

și dat în cunoștință de cauză; 
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Rolul Parlamentului European 

79. consideră, având în vedere că Parlamentul trebuie să își dea aprobarea pentru acordurile 

internaționale și joacă un rol central în punerea în aplicare internă a Acordului de la 

Paris în calitate de colegiuitor, că acesta trebuie să facă parte integrantă din delegația 

UE; se așteaptă, prin urmare, să i se permită participarea la reuniunile de coordonare ale 

UE de la Katowice și să i se garanteze accesul la toate documentele pregătitoare din 

momentul începerii negocierilor; 

o 

o     o 

80. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 

Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre și secretariatului CCONUSC, cu 

rugămintea de a fi adusă la cunoștința tuturor părților care nu sunt membre ale UE. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0433 

Utilizarea datelor utilizatorilor Facebook de către Cambridge Analytica și 

impactul asupra protecției datelor  

Rezoluţia Parlamentului European din 25 octombrie 2018 referitoare la folosirea 

datelor utilizatorilor Facebook de către Cambridge Analytica și impactul asupra 

protecției datelor (2018/2855(RSP)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene, în special articolele 7, 8, 11, 12, 39, 40, 47 și 52, Convenția pentru apărarea 

drepturilor omului și a libertăților fundamentale, în special articolele 8, 9, 10, 11, 13, 16 

și 17 și Protocolul la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților 

fundamentale, în special articolul 3, 

– având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, în special 

articolele 2, 17, 19, 20 și 25, 

– având în vedere Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de 

abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)74 și 

Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 

privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal 

de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi 

penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor 

date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului75, 

– având în vedere Convenția Consiliului Europei pentru protejarea persoanelor față de 

prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal și protocolul adițional la aceasta, 

– având în vedere ancheta Camerei Comunelor referitoare la știrile false și cel de al 5-lea 

raport intermediar privind dezinformarea și „știrile false” al Comisiei acesteia pentru 

sectorul digital, cultură, media și sport, 

                                                 
74  JO L 119, 4.5.2016, p. 1. 
75  JO L 119, 4.5.2016, p. 89. 
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– având în vedere audierile care au avut loc în Comisia pentru energie și comerț a 

Camerei Reprezentanților din SUA, 

– având în vedere Decizia de punere în aplicare a Comisiei (UE) 2016/1250 din 12 iulie 

2016 în temeiul Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind 

caracterul adecvat al protecției oferite de Scutul de confidențialitate UE-SUA76, 

– având în vedere Rezoluția sa din 5 iulie 2018 referitoare la caracterul adecvat al 

protecției oferite de Scutul de confidențialitate UE-SUA77, 

– având în vedere hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) din 6 octombrie 

2015, pronunțată în cauza C-362/14 Maximillian Schrems/Comisarul pentru protecția 

datelor78, 

– având în vedere hotărârea CJUE din 25 ianuarie 2018, pronunțată în cauza C-498/16 

Maximilian Schrems v Facebook Ireland Limited79, 

– având în vedere hotărârea CJUE din 5 iunie 2018, pronunțată în cauza C-210/16 

Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-

Holstein/Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH80, 

– având în vedere depunerea cererii oficiale de către David Caroll, care i-a solicitat firmei 

Cambridge Analytica să recupereze informațiile sale cu caracter personal și să 

dezvăluie sursa acestora, 

– având în vedere Avizul nr. 3/2018 al Autorității Europene pentru Protecția Datelor 

(AEPD) din 19 martie 2018 privind manipularea și prelucrarea online a datelor cu 

caracter personal81, 

– având în vedere orientările din 3 octombrie 2017 ale Grupului de lucru instituit în 

temeiul articolului 29 privind Procesul decizional individual automatizat, inclusiv 

crearea de profiluri, în sensul Regulamentului 2016/67982; 

– având în vedere cele două serii de răspunsuri scrise la întrebările rămase fără răspuns la 

reuniunea dintre liderii grupurilor politice din Parlamentul European și directorul 

general al Facebook, Zuckerberg, publicate de Facebook la 23 mai83 2018, respectiv, 4 

iunie 201884, 

– având în vedere Recomandarea (UE) 2018/234 a Comisiei din 14 februarie 2018 

                                                 
76  JO L 207, 1.8.2016, p. 1. 
77  Texte adoptate, P8_TA(2018)0315. 
78  ECLI:EU:C:2015:650. 
79  ECLI:EU:C:2018:37. 
80  ECLI:EU:C:2018:388. 
81  https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/18-03-19_online_manipulation_en.pdf  
82  http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612053  
83  http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/answers-from-facebook-to-

questions-asked-during-mark-zuckerberg-meeting  
84 

 http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20180604RES04911/20180604RES04

911.pdf  

https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/18-03-19_online_manipulation_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/answers-from-facebook-to-questions-asked-during-mark-zuckerberg-meeting
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/answers-from-facebook-to-questions-asked-during-mark-zuckerberg-meeting
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20180604RES04911/20180604RES04911.pdf
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20180604RES04911/20180604RES04911.pdf
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privind consolidarea caracterului european și a desfășurării eficiente a alegerilor din 

2019 pentru Parlamentul European85, Recomandarea Comisiei din 12 septembrie 2018 

privind rețelele de cooperare electorală, transparența online, protecția împotriva 

incidentelor de securitate cibernetică și combaterea campaniilor de dezinformare în 

contextul alegerilor pentru Parlamentul European (C(2018)5949), precum și 

comunicarea Comisiei din 12 septembrie 2018 intitulată „Garantarea unor alegeri 

europene libere și corecte” (COM(2018)0637), 

– având în vedere propunerea Comisiei din 12 septembrie 2018 de regulament al 

Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, 

Euratom) nr. 1141/2014 în ceea ce privește o procedură de verificare legată de încălcări 

ale normelor de protecție a datelor cu caracter personal în contextul alegerilor pentru 

Parlamentul European (COM(2018)0636), 

– având în vedere orientările Comisiei din 12 septembrie 2018 privind aplicarea 

legislației Uniunii în materie de protecție a datelor în contextul electoral 

(COM(2018)0638); 

– având în vedere audierile amănunțite efectuate de Comisia pentru libertăți civile, 

justiție și afaceri interne, la solicitarea Parlamentului European, privind folosirea 

datelor utilizatorilor Facebook de către Cambridge Analytica și impactul asupra 

protecției datelor, 

– având în vedere rapoartele Biroului comisarului pentru informații al Regatului Unit 

referitoare la anchetarea utilizării instrumentelor de analiză a datelor în cadrul 

campaniilor politice și raportul intitulat „Democracy disrupted” ( Democrația în 

pericol)86, 

– având în vedere declarațiile Organizației europene a consumatorilor (BEUC), 

prezentate la 25 iunie 201887, 

– având în vedere declarația Comisiei din 23 octombrie 2018, 

– având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru libertăți civile, justiție și 

afaceri interne, 

– având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură, 

A. întrucât jurnalismul de investigație a descoperit și a făcut publice importante scurgeri 

de date ale utilizatorilor Facebook, legate de accesul acordat de Facebook aplicațiilor 

părților terțe și utilizarea ulterioară abuzivă a acestor date în cadrul campaniilor 

electorale, precum și alte încălcări ale securității datelor cu caracter personal, deținute și 

colectate de marile platforme de comunicare socială, care au ieșit la iveală ulterior; 
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B. întrucât aceste încălcări ale securității datelor cu caracter personal au avut un impact 

asupra cetățenilor din întreaga lume, inclusiv asupra cetățenilor europeni și a cetățenilor 

neeuropeni care își au domiciliul pe teritoriul Uniunii Europene; întrucât diferite 

parlamente naționale au desfășurat audieri, anchete și au publicat concluzii cu privire la 

acest subiect; 

C. întrucât aceste încălcări ale securității datelor cu caracter personal au avut loc pe o 

perioadă de timp îndelungată; întrucât societățile în cauză au încălcat legislația UE 

privind protecția datelor, aflată în vigoare la momentul respectiv, în special Directiva 

95/46/CE și Directiva 2002/58/CE; 

D. întrucât utilizarea abuzivă a datelor, descoperită în contextul scandalului Cambridge 

Analytica, a avut loc înainte de aplicarea Regulamentului general privind protecția 

datelor (RGPD); 

E. întrucât Facebook a afirmat că nu a comunicat niciun fel de informații legate de 

conturile bancare, cardurile de credit sau identitatea națională societății Cambridge 

Analytica; 

F. întrucât Cambridge Analytica a declarat că prelucrarea datelor a fost efectuată oficial în 

scopuri de cercetare, dar că, ulterior, datele colectate au fost transferate spre a fi 

utilizate în scopuri politice și comerciale; 

G. întrucât reacția inițială a societăților în cauză nu s-a ridicat la standardele așteptate și nu 

a permis autorităților competente să efectueze o anchetă și un audit complet și 

independent, atât la nivel național, cât și la nivel european; 

H. întrucât președinții grupurilor politice din Parlamentul European au organizat un prim 

schimb de opinii cu ușile închise cu directorul executiv și fondatorul Facebook, Mark 

Zuckerberg, la 22 mai 2018, și această reuniune a condus la cererea Conferinței 

președinților, adresată Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, în 

asociere cu Comisia pentru afaceri constituționale, Comisia pentru afaceri juridice și 

Comisia pentru industrie, cercetare și energie, de a organiza audieri ulterioare 

aprofundate; 

I. întrucât, la 4 iunie, 25 iunie și 2 iulie 2018, au avut loc trei audieri cu privire la 

impactul cazului Facebook/Cambridge Analytica în chestiuni legate de protecția 

datelor, alegeri, știrile false și poziționarea pe piață a platformelor de comunicare 

socială, la care au participat comisarii europeni de resort, directorul executiv al 

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

AEPD, președintele Comitetului european pentru protecția datelor (EDPB), Biroul 

Comisarului pentru informații al Regatului Unit, directorul executiv al Comisiei 

Electorale din Regatul Unit, cetățeni implicați și Facebook; 

J. întrucât Facebook a refuzat să trimită membri ai personalului cu un nivel de 

responsabilitate adecvat și care să dispună de competențele tehnice și cunoștințele 

necesare, astfel cum au solicitat președinții comisiilor în cauză, și a trimis membri ai 

echipei de politici publice la toate cele trei audieri; întrucât informațiile furnizate de 

reprezentanții Facebook în cadrul audierilor nu au fost precise în ceea ce privește 

măsurile concrete și specifice luate pentru a asigura conformitatea deplină cu legislația 

UE privind protecția datelor și au fost mai degrabă de natură generală; 
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K. întrucât, în avizul său nr. 3/2018, AEPD invocă mai multe motive de îngrijorare cu 

privire la problema manipulării online și la datele cu caracter personal; întrucât AEPD 

susține, de asemenea, că dreptul concurenței are un rol esențial în asigurarea 

răspunderii jucătorilor dominanți de pe piață și în protejarea democrației împotriva 

puterii excesive pe piață; întrucât, în procesul de evaluare a potențialului abuz de 

poziție dominantă sau a fuzionării unor societăți, care ar putea acumula o putere 

semnificativă în domeniul informațiilor, interesele persoanelor fizice ar trebui reflectate 

mai bine; 

L. întrucât, în avizul său din 3 octombrie 2017, Grupul de lucru instituit în temeiul 

articolului 29 a afirmat că stabilirea de profiluri și procesul decizional automatizat pot 

constitui riscuri importante la adresa drepturilor și libertăților persoanelor, care fac 

necesară instituirea de garanții adecvate; 

M. întrucât președintele Comitetului european pentru protecția datelor a subliniat faptul că 

incidentul Facebook/Cambridge Analytica a avut loc înainte de intrarea în vigoare a 

RGPD și că, prin urmare, sistemul Autorității de supraveghere principale în temeiul 

RGPD nu se aplică; întrucât investigațiile au fost desfășurate de Biroul comisarului 

pentru informații al Regatului Unit; 

N. întrucât Facebook a recunoscut că a încheiat un contract cu un dezvoltator de aplicații 

fără a fi efectuat un control prealabil al termenilor și condițiilor sale și că a rezervat, 

prin urmare, dreptul acestuia din urmă de a divulga date cu caracter personal terților; 

întrucât această omisiune a avut consecințe grave, iar o astfel de practică era deja 

ilegală în temeiul legislației de protecție a datelor aplicabilă în acel moment; 

O. întrucât, în prezent, se desfășoară negocieri cu privire la Regulamentul privind viața 

privată și comunicațiile electronice; 

P. întrucât Comitetul european pentru protecția datelor (EDPB) a indicat că, în prezent, 

sunt tratate aproximativ 100 de cazuri transfrontaliere în cadrul mecanismului pentru 

asigurarea coerenței prevăzut în Regulamentul general privind protecția datelor; 

întrucât acest mecanism coordonează măsurile autorităților naționale de protecție a 

datelor în vederea asigurării unei abordări comune în materie de asigurare a respectării 

legislației UE referitoare la protecția datelor; 

Q. întrucât compania Facebook, semnatară a Scutului de confidențialitate, a confirmat că 

datele personale ale până la 2,7 milioane de cetățeni ai UE au fost utilizate în mod 

necorespunzător de către firma de consultanță politică Cambridge Analytica; 

R. întrucât, la 28 septembrie 2018, Facebook a făcut public faptul că un actor extern i-a 

atacat sistemele și a exploatat vulnerabilitatea generatoarelor de coduri de acces la 

Facebook pentru 50 milioane de conturi și întrucât Comisia irlandeză pentru protecția 

datelor și alte autorități de protecție a datelor au inițiat investigații cu privire la aceste 

fapte, pentru a evalua conformitatea cu legislația UE privind protecția datelor; 

S. întrucât Comisia federală pentru comerț a SUA (FTC) investighează în prezent dacă 

Facebook și-a încălcat angajamentele în ceea ce privește respectarea vieții private, 

inclusiv în temeiul Scutului de confidențialitate, sau dacă a fost implicată în acte 

neloiale care aduc prejudicii substanțiale consumatorilor, prin încălcarea legii privind 

Comisia federală pentru comerț a SUA (FTC) și a înțelegerii anterioare dintre aceasta și 
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Facebook, încheiată în 2011; 

T. întrucât patru organizații ale consumatorilor din Belgia, Italia, Spania și Portugalia au 

lansat o acțiune colectivă în despăgubire împotriva companiei Facebook, solicitând 

daune materiale pentru utilizatorii de Facebook afectați din țările respective; 

U. întrucât Organizația Europeană a Consumatorilor (BEUC) a afirmat în declarația sa din 

25 iunie 2018 că trebuie asigurată răspunderea platformei în ceea ce privește accesul 

terților la datele cu caracter personal; întrucât BEUC susține, de asemenea, în aceeași 

declarație, că societățile ar trebui să depună mai multe eforturi în vederea asigurării 

unor structuri de responsabilitate solidă pentru accesul partenerilor la datele cu caracter 

personal și pentru exploatarea în continuare a acestor date; 

V. întrucât ancheta efectuată de către Biroul Comisarului pentru informații al Regatului 

Unit s-a referit și la legătura dintre Cambridge Analytica, societatea-mamă a acesteia, 

SCL Elections Limited și Aggregate IQ, și cuprinde afirmații potrivit cărora e posibil ca 

datele cu caracter personal, obținute de la Facebook, să fi fost utilizate în mod abuziv 

de ambele părți, în cadrul referendumului din Regatul Unit privind statutul de membru 

al UE și utilizate pentru a viza votanții în timpul alegerilor prezidențiale americane din 

2016; întrucât ancheta realizată de către Biroul Comisarului pentru informații al 

Regatului Unit a fost realizată, în principal, în conformitate cu Legea privind protecția 

datelor din 1998 și cu Regulamentele privind protecția vieții private și comunicațiile 

electronice (PECR) din 2003, făcând referire, după caz, și la RGPD; 

W. întrucât Comisia pentru cultură, media și sport din Camera Comunelor a Regatului Unit 

a audiat mărturii în care se prezintă informații despre presupusa interferență a 

Rusiei în procesele electorale din UE și a îndemnat autoritățile naționale să 

ancheteze aceste acuzații; întrucât în SUA, în mai 2017, a fost numit un consilier 

special care să ancheteze interferența Rusiei în alegerile prezidențiale din 2016 și 

aspectele conexe și întrucât această anchetă este în curs de desfășurare; 

X. întrucât Biroul Comisarului pentru informații al Regatului Unit a transmis companiei 

Facebook o notificare privind intenția de a impune o sancțiune pecuniară în valoare de 

500 000 de lire sterline, pentru lipsa de transparență și problemele de securitate legate 

de colectarea datelor, care constituie încălcări ale primului și celui de-al șaptelea 

principiu privind protecția datelor, în temeiul Legii referitoare la protecția datelor din 

1998; 

Y. întrucât Biroul Comisarului pentru informații al Regatului Unit a transmis deja 23 de 

informări unui număr de 17 organizații și persoane diferite, inclusiv Facebook, la 23 

februarie 2018, pentru a solicita informații de la organizații într-un mod structurat; 

întrucât Facebook a confirmat, la 18 mai 2018, că Aggregate IQ a creat și, în unele 

cazuri, a publicat anunțuri publicitare în numele campaniei Partidului Unionist 

Democrat (DUP) Vote to Leave, Vote Leave, BeLeave și Veterans for Britain; 

Z. întrucât Biroul Comisarului pentru informații al Regatului Unit și-a exprimat 

preocupările în ceea ce privește informațiile puse la dispoziția utilizatorilor cu privire la 

sursele datelor, disponibilitatea și transparența controalelor oferite utilizatorilor; 

întrucât Biroul Comisarului pentru informații al Regatului Unit a declarat, de asemenea, 

că informațiile și controalele generale privind protecția vieții private puse la dispoziție 

de Facebook nu au informat în mod eficace utilizatorii cu privire la utilizările probabile 
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ale informațiilor lor cu caracter personal; întrucât Biroul comisarului pentru informații 

al Regatului Unit și-a manifestat preocuparea legată de cazurile în care datele au fost 

accesate de pe platforma de Facebook și utilizate în scopuri diferite de cele avute în 

vedere sau la care persoanele vizate s-ar fi așteptat în mod rezonabil; 

AA. întrucât cifrele primite de la Comisia electorală a Regatului Unit au arătat că partidele 

politice din Regatul Unit au cheltuit 3,2 milioane de lire sterline pentru reclame directe 

pe Facebook în cursul alegerilor generale din 2017; 

AB. întrucât rețelele sociale constituie o platformă importantă pentru partidele politice și 

instituțiile publice, permițându-le acestora să fie în legătură cu cetățenii; 

AC. întrucât platformele online de la nivel mondial se confruntă cu dificultăți în combaterea 

eficientă a știrilor false, având în vedere diversitatea amenințărilor și a peisajelor 

mediatice din diferitele țări și regiuni; 

AD. întrucât analiza datelor și algoritmii au un impact din ce în ce mai mare asupra 

informațiilor puse la dispoziția cetățenilor; întrucât aceste tehnici, dacă sunt utilizate în 

mod abuziv, pot pune în pericol drepturile fundamentale la informație, precum și 

libertatea și pluralismul mass-mediei; 

AE. întrucât răspunderea și transparența în materie de algoritmi sunt esențiale pentru a 

asigura informarea adecvată a cetățenilor și înțelegerea clară de către aceștia a 

prelucrării datelor lor cu caracter personal; întrucât răspunderea și transparența în 

materie de algoritmi ar trebui să însemne implementarea unor măsuri tehnice și 

operaționale care să asigure transparența și caracterul nediscriminatoriu prin procesul 

decizional automatizat și interzicerea calculării probabilităților comportamentului 

individual; întrucât transparența ar trebui să ofere persoanelor informații pertinente 

privind logica utilizată, semnificația și consecințele preconizate; întrucât ar trebui să se 

includă informații cu privire la datele utilizate pentru formarea în materie de analiză a 

megadatelor și să se permită cetățenilor să înțeleagă și să monitorizeze deciziile care îi 

afectează; 

AF. întrucât, la întâlnirea din 2 iulie 2018 cu comisarii europeni, Facebook a promis să 

coopereze și să ofere acces unor cadre universitare independente la datele despre 

presupusa manipulare a voturilor, 

1. se așteaptă ca toate platformele online să asigure conformitatea deplină cu legislația UE 

în materie de protecție a datelor, și anume cu RGPD și Directiva 2002/58/CE (asupra 

confidențialității și comunicațiilor electronice), și să ajute utilizatorii să înțeleagă modul 

în care sunt prelucrate informațiile lor cu caracter personal în modelul de publicitate 

specifică și să garanteze că sunt disponibile controale eficace, ce asigură că diferitele 

scopuri de prelucrare fac obiectul unor consimțăminte distincte și că există o mai mare 

transparență în ceea ce privește setările de confidențialitate, conceperea și vizibilitatea 

declarațiilor de confidențialitate; 

2. subliniază că argumentul excepției în scop de cercetare din legislația UE privind 

protecția datelor nu poate fi niciodată utilizat ca lacună juridică pentru utilizarea 

abuzivă a datelor; 

3. ia act de declarația Facebook conform căreia aceasta utilizează exclusiv datele 
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utilizatorilor care nu sunt înscriși pe Facebook pentru a crea seturi de date agregate, din 

care trage concluzii cu privire la modul în care este utilizat serviciul; 

4. subliniază că este nevoie de un nivel mai ridicat de responsabilitate și transparență în 

materie de algoritmi în prelucrarea și analizarea datelor de către sectoarele publice și 

private și de orice alți actori care utilizează analiza datelor, ca instrument esențial care 

garantează că fiecare persoană este informată în mod corespunzător despre prelucrarea 

datelor sale cu caracter personal; 

5. consideră că era digitală necesită adaptarea legislației electorale la această nouă 

realitate digitală și sugerează că garanțiile electorale convenționale („offline”), cum ar 

fi normele aplicabile comunicărilor cu caracter politic pe parcursul perioadelor 

electorale, transparența și limitele impuse cheltuielilor electorale, respectarea 

perioadelor electorale în care este interzisă orice comunicare pe teme electorale și 

tratamentul egal al candidaților ar trebui să se aplice și în mediul online; consideră că 

statele membre ar trebui să introducă un sistem obligatoriu de amprente digitale pentru 

campanii și publicitate electronică și să transpună în practică recomandarea Comisiei 

vizând îmbunătățirea transparenței publicității și comunicărilor online cu caracter 

politic plătite; subliniază că orice formă de publicitate politică ar trebui să includă 

informații ușor accesibile și ușor de înțeles cu privire la organizația editorială și la cine 

este responsabil din punct de vedere juridic pentru cheltuieli, astfel încât să reiasă clar 

cine a sponsorizat campaniile, în mod similar cu cerințele existente privind materialele 

de campanie tipărite, deja aplicate în diferite state membre; insistă asupra faptului că 

cetățenii Uniunii ar trebui să fie în măsură să recunoască cu ușurință publicitatea și 

comunicările online cu caracter politic plătite, precum și partidul, fundația sau 

organizația care se află în spatele acestora; insistă, de asemenea, că transparența ar 

trebui să includă și informații complete cu privire la criteriile de selecție a grupului-

țintă al reclamei politice specifice și la dimensiunea preconizată a grupului-țintă; 

6. constată că Facebook și-a actualizat setările de confidențialitate pentru a permite 

utilizatorilor să nu devină ținta publicității, inclusiv a unor reclame pe baza 

informațiilor obținute de la terți și utilizarea informațiilor lor cu caracter personal 

colectate de Facebook pentru a prezenta reclame pe alte site-uri sau platforme; 

7. recomandă tuturor platformelor online să facă distincția între utilizările politice ale 

produselor lor publicitare online și utilizările lor comerciale; reamintește că prelucrarea 

datelor cu caracter personal pentru publicitatea politică necesită un temei juridic diferit 

de cel al publicității comerciale; 

8. consideră că cerința de a verifica identitatea, localizarea și sponsorul publicității 

politice, recent introdusă de Facebook în SUA, este o inițiativă bună, care va spori 

transparența și va contribui la lupta împotriva interferenței în alegeri a unor forțe 

străine; îndeamnă Facebook să introducă aceleași cerințe pentru reclamele politice din 

Europa; invită statele membre să își ajusteze legile electorale în acest sens; 

9. consideră că ar trebui interzise stabilirea de profiluri în scopuri politice și electorale și 

stabilirea de profiluri pe baza comportamentului online care ar putea dezvălui preferințe 

politice, cum ar fi interacțiunea cu conținutul politic, în măsura în care, în temeiul 

legislației UE privind protecția datelor, se referă la opiniile politice sau filozofice  și 

consideră că platformele de comunicare socială ar trebui să monitorizeze și să 

informeze în mod activ autoritățile dacă întâlnesc astfel de comportamente; consideră, 
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de asemenea, că ar trebui interzisă stabilirea de profiluri bazată pe alte date, cum ar fi 

factorii socioeconomici sau demografici, în scopuri politice și electorale; invită 

partidele politice și ceilalți actori implicați în alegeri să se abțină de la a utiliza 

stabilirea de profiluri în scopuri politice și electorale; invită partidele politice să dea 

dovadă de transparență în ceea ce privește modul în care utilizează platformele și datele 

online; 

10. reamintește măsurile propuse de Comisie pentru asigurarea unor alegeri europene libere 

și corecte, în special amendamentul legislativ care înăsprește normele privind finanțarea 

partidelor politice europene, creând posibilitatea impunerii de sancțiuni financiare 

pentru încălcarea normelor de protecție a datelor în scopul de a influența în mod 

intenționat rezultatul alegerilor europene; reamintește că prelucrarea datelor cu caracter 

personal de către partidele politice din UE face obiectul Regulamentului general privind 

protecția datelor (RGPD) și că încălcarea principiilor, drepturilor și obligațiilor 

prevăzute în acest act legislativ va aduce cu sine amenzi și sancțiuni suplimentare; 

11. consideră că influențarea alegerilor este un risc imens pentru democrație, iar pentru a 

combate acest fenomen sunt necesare eforturi comune din partea furnizorilor de 

servicii, a autorităților de reglementare, a actorilor politici și a partidelor; 

12. salută pachetul legislativ prezentat de Comisie la 12 septembrie 2018 privind pregătirile 

în vederea alegerilor europene; 

13. reamintește promisiunea făcută de Facebook privind acordarea accesului unor cadre 

universitare la datele privind presupusa manipulare a voturilor și se așteaptă să fie 

informat înainte de sfârșitul anului 2018 cu privire la principalele constatări și la 

măsurile corective propuse; 

14. ia act de acțiunile întreprinse de Facebook pentru a contracara utilizarea abuzivă a 

datelor, inclusiv dezactivarea sau interzicerea unor aplicații suspectate de utilizarea 

abuzivă a datelor utilizatorului; se așteaptă ca Facebook să acționeze rapid în caz de 

semnalare a unor aplicații suspecte sau abuzive și să nu permită, încă de la început, 

accesul unor astfel de aplicații pe platformă; 

15. subliniază că platformele de comunicare socială nu sunt doar platforme pasive care 

grupează numai conținut generat de utilizatori și că evoluțiile tehnologice au lărgit 

domeniul de aplicare și rolul acestor societăți, prin introducerea publicității și a 

conținuturilor pe bază de algoritmi; concluzionează că acest nou rol ar trebui să se 

reflecte în domeniul de reglementare; 

16. ia act cu regret de faptul că Facebook nu a fost dispus să trimită personal cu calificări 

tehnice adecvate și cu funcție de răspundere la audieri și atrage atenția că o astfel de 

abordare afectează încrederea cetățenilor europeni în platformele sociale; regretă că 

Mark Zuckerberg nu a dorit să participe la o audiere publică cu deputații; 

17. constată că Facebook nu doar a trădat încrederea cetățenilor UE, ci a încălcat și 

legislația UE și reamintește că, în timpul audierilor, un reprezentant al Facebook a 

confirmat că Facebook era conștient de faptul că termenii și condițiile aplicației „This 

Is Your Digital Life” menționau faptul că datele colectate de aceasta puteau fi transmise 

către terți; concluzionează că Facebook a încheiat cu bună știință un contract cu un 

dezvoltator de aplicații care a anunțat în mod deschis că își rezervă dreptul de a divulga 
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date cu caracter personal unor terți; concluzionează, de asemenea, că Facebook este 

operatorul datelor cu caracter personal și, prin urmare, răspunde din punct de vedere 

juridic atunci când încheie un contract cu o persoană împuternicită care încalcă 

legislația UE privind protecția datelor; 

18. ia act de îmbunătățirile protecției vieții private aduse de Facebook după scandalul 

Facebook/Cambridge Analytica, dar reamintește faptul că Facebook a promis să 

desfășoare un audit intern complet, de care Parlamentul European nu a fost încă 

informat, și recomandă ca Facebook să facă modificări substanțiale ale platformei sale 

pentru a asigura conformitatea acesteia cu legislația UE în materie de protecție a 

datelor; 

19. îndeamnă Facebook să permită ENISA și Comitetului european pentru protecția 

datelor, în limitele mandatelor lor respective, să efectueze un audit complet și 

independent al platformei sale și să prezinte constatările acestui audit Comisiei, 

Parlamentului European și parlamentelor naționale; consideră că și alte platforme 

importante ar trebui să facă obiectul unui audit similar; 

20. subliniază urgența contracarării oricăror tentative de a manipula alegerile UE și urgența 

întăririi normelor aplicabile platformelor online cu privire la perturbarea veniturilor 

provenite din publicitate ale conturilor și site-urilor care diseminează informații false; 

salută foile de parcurs individuale care stabilesc acțiuni concrete de combatere a 

dezinformării în toate statele membre ale UE, pe care platformele online și sectorul de 

publicitate le-au prezentat Comisiei pe 16 octombrie 2018; îndeamnă platformele 

online să eticheteze conținutul partajat de boți prin aplicarea unor norme transparente, 

să accelereze procesul de eliminare a conturilor false, să dea curs ordinelor 

judecătorești de a furniza detalii privind persoanele care creează conținuturi ilegale și să 

lucreze cu persoane independente care verifică veridicitatea informațiilor și cu mediul 

academic pentru a informa utilizatorii referitor la dezinformările cu arie largă de 

răspândire, și pentru a aduce îndreptări ori de câte ori sunt disponibile; 

21. invită toate platformele online care oferă servicii de publicitate partidelor politice și 

campaniilor să includă în echipa de vânzări experți care pot oferi partidelor politice și 

campaniilor consultanță specifică cu privire la transparența și responsabilitatea în raport 

cu modul în care se poate preveni folosirea datelor cu caracter personal pentru a viza 

utilizatorii; invită toate platformele online care permit cumpărătorilor de publicitate să 

facă anumite selecții pentru a oferi consiliere juridică privind responsabilitățile 

cumpărătorilor respectivi, în calitate de operatori asociați ai datelor, în urma hotărârii 

CJUE în cauza C-210/16; 

22. invită toate platformele online să introducă urgent componente de transparență 

planificată în publicitatea politică, care să includă consultarea și evaluarea acestor 

instrumente de către autoritățile naționale responsabile cu observarea și controlul 

alegerilor; insistă ca o astfel de publicitate politică și electorală să nu fie realizată pe 

baza unor profiluri de utilizator individuale; 

23. solicită statelor membre să adapteze normele electorale la campaniile online, inclusiv 

cele referitoare la transparență cu privire la finanțare, perioadele de tăcere electorală, 

rolul mass-mediei și dezinformare; 

24. recomandă introducerea unei cerințe conform căreia controalele de audit ale terților să 
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fie efectuate după încheierea campaniilor de referendum, pentru a se asigura că vor fi 

șterse datele cu caracter personal deținute în cursul campaniei sau, dacă datele au fost 

partajate, că s-a obținut consimțământul corespunzător; 

25. invită Facebook să își îmbunătățească transparența, pentru a le permite utilizatorilor să 

înțeleagă cum și de ce ar putea să fie vizați de un partid politic sau de o campanie; 

26. consideră că autoritățile responsabile cu protecția datelor ar trebui să primească 

finanțare adecvată pentru a acumula aceleași cunoștințe tehnice de specialitate precum 

cele deținute de organizațiile care fac obiectul controlului lor; invită statele membre să 

se asigure că autorităților pentru protecția datelor li se asigură resursele umane, tehnice 

și financiare necesare pentru îndeplinirea efectivă a sarcinilor și exercitarea 

competențelor lor, astfel cum se prevede la articolul 52 din RGPD; îndeamnă Comisia 

să controleze îndeaproape dacă statele membre își respectă obligația de a pune la 

dispoziție aceste resurse și, dacă este necesar, să inițieze proceduri de constatare a 

neîndeplinirii obligațiilor; 

27. reamintește că Facebook este o organizație autocertificată, în temeiul Scutului de 

confidențialitate UE-SUA și, ca atare, a beneficiat de decizia privind caracterul adecvat 

al nivelului de protecție ca temei juridic pentru transferul și prelucrarea ulterioară a 

datelor cu caracter personal din Uniunea Europeană către Statele Unite; 

28. reamintește Rezoluția sa din 5 iulie 2018 referitoare la caracterul adecvat al protecției 

oferite de Scutul de confidențialitate UE-SUA și, având în vedere recunoașterea de 

către Facebook a faptului că au avut loc importante încălcări ale vieții private, invită 

autoritățile SUA responsabile cu aplicarea Scutului de confidențialitate să acționeze 

fără întârziere în urma acestor dezvăluiri, respectând pe deplin garanțiile și 

angajamentele asumate în vederea menținerii actualului acord privind Scutul de 

confidențialitate și, dacă este necesar, să elimine astfel de societăți de pe lista Scutului 

de confidențialitate; salută, în acest context, eliminarea, în iunie 2018, a companiei 

Cambridge Analytica din cadrul Scutului de confidențialitate; de asemenea, invită 

autoritățile UE competente în materie de protecție a datelor să cerceteze astfel de 

dezvăluiri și, dacă este cazul, să suspende sau să interzică transferurile de date în 

temeiul Scutului de confidențialitate; se așteaptă ca FTC, în calitate de autoritate 

responsabilă a Statelor Unite, să furnizeze Comisiei un rezumat detaliat al constatărilor 

sale, după ce și-a încheiat investigația cu privire la încălcarea securității datelor de către 

Facebook și Cambridge Analytica și să ia măsuri de aplicare adecvate împotriva 

firmelor în cauză, pentru a avea un efect disuasiv eficace; 

29. regretă faptul că nu a fost respectat termenul limită de 1 septembrie 2018 pentru ca 

SUA să îndeplinească întru totul cerințele Scutului de confidențialitate; consideră, prin 

urmare, că Comisia nu a acționat în conformitate cu articolul 45 alineatul (5) din 

RGPD; îndeamnă Comisia, prin urmare, în conformitate cu Rezoluția Parlamentului din 

5 iulie 2018 referitoare la caracterul adecvat al protecției oferite de Scutul de 

confidențialitate UE-SUA, să suspende Scutul de confidențialitate până când 

autoritățile SUA nu respectă condițiile prevăzute de acesta; 

30. constată că utilizarea abuzivă a datelor cu caracter personal afectează drepturile 

fundamentale ale miliardelor de oameni din întreaga lume; consideră că RGPD și 

Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice prevăd cele mai înalte 

standarde de protecție; regretă că Facebook a decis să excludă 1,5 miliarde de utilizatori 
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din țările terțe din sfera de protecție a RGPD și a Directivei asupra confidențialității și 

comunicațiilor electronice; pune sub semnul întrebării legalitatea acestei măsuri; 

îndeamnă toate platformele online să aplice standardele RGPD (și de confidențialitate 

electronică) tuturor serviciilor lor, indiferent de locul în care sunt oferite, deoarece 

nivelul ridicat de protecție a datelor cu caracter personal este considerat din ce în ce mai 

mult un avantaj competitiv major; 

31. invită Comisia să actualizeze normele privind concurența, pentru a reflecta realitatea 

digitală și să analizeze modelul de afaceri al platformelor de comunicare socială și 

eventualul lor monopol, luând în considerare, în mod corespunzător, faptul că acest 

monopol ar putea apărea mai degrabă ca rezultat al specificității mărcii și al volumului 

de date cu caracter personal deținute, decât al unei situații de monopol tradițional și să 

ia măsurile necesare pentru soluționarea acestei probleme; invită Comisia să propună 

modificări la Codul european al comunicațiilor electronice care solicită, de asemenea, 

furnizorilor de servicii de comunicații OTT să se interconecteze la alți furnizori, pentru 

a evita efectul de blocare pentru utilizatorii lor; 

32. solicită Parlamentului European, Comisiei, Consiliului și tuturor celorlalte instituții, 

agenții și organisme ale Uniunii Europene să verifice dacă paginile de comunicare 

socială și instrumentele analitice și de marketing utilizate pe site-urile lor respective nu 

pun în pericol, în niciun fel, datele cu caracter personal ale cetățenilor; le sugerează să-

și evalueze politicile actuale de comunicare din această perspectivă, ceea ce ar putea 

implica posibilitatea de a-și închide conturile de Facebook, ca o condiție necesară 

pentru a proteja datele cu caracter personal ale fiecărei persoane care le-ar contacta; 

încredințează propriilor servicii de comunicare sarcina de a respecta strict orientările 

AEPD privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate prin serviciile web 

furnizate de instituțiile UE88; 

33. consideră că viitoarea Comisie Europeană ar trebui să încredințeze unuia dintre 

membrii săi portofoliul specific al protecției vieții private și a datelor, cu scopul de a 

implica activ partenerii din interiorul și din afara UE și de a se asigura că toate 

propunerile legislative respectă pe deplin acquis-ul juridic al UE în materie de protecție 

a vieții private și a datelor; 

34. îndeamnă Consiliul să deblocheze situația privind Regulamentul referitor la protecția 

vieții private și să încheie, în sfârșit, un acord cu Parlamentul, fără a scădea nivelul de 

protecție asigurat în prezent de Directiva privind confidențialitatea și comunicațiile 

electronice, cu scopul de a asigura protecția drepturilor cetățenilor, în special a celor 

legate de protecția utilizatorilor împotriva mesajelor cu țintă; 

35. solicită Comisiei să auditeze activitățile industriei de publicitate de pe platformele de 

comunicare socială și să propună acte legislative în cazul în care sectorul și părțile în 

cauză nu pot să ajungă la un acord cu privire la codurile de conduită voluntare, care să 

includă măsuri disuasive; 

36. solicită autorităților de protecție a datelor de la nivel național și european să efectueze o 

investigație aprofundată cu privire la Facebook și la practicile sale actuale, astfel încât 

noul mecanism de asigurare a coerenței RGPD să poată fi utilizat cu încredere pentru a 

institui un răspuns adecvat și eficient, la nivelul UE, în materie de asigurare a 

                                                 
88  https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-11-07_guidelines_web_services_en.pdf 

https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-11-07_guidelines_web_services_en.pdf
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respectării legislației; 

37. solicită statelor membre să ia măsuri în vederea abordării riscurilor legate de securitatea 

rețelelor și a sistemelor informatice utilizate pentru organizarea alegerilor; 

38. consideră că statele membre ar trebui să coopereze cu părți terțe, inclusiv cu mass-

media, platformele online și furnizorii de tehnologii ale informației, la activități de 

sensibilizare, menite să sporească transparența alegerilor și să consolideze încrederea în 

procesul electoral; 

39. consideră că statele membre ar trebui să desfășoare de urgență, cu sprijinul Eurojust, 

dacă este necesar, anchete cu privire la presupusa utilizare abuzivă a spațiului politic 

online de către puterile străine; 

40. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 

Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre și Statelor Unite ale Americii, 

Consiliului Europei și directorului executiv al Facebook. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0435 

Situația din Marea Azov  

Rezoluţia Parlamentului European din 25 octombrie 2018 referitoare la situația din 

Marea Azov (2018/2870(RSP)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind Rusia și Ucraina, 

– având în vedere declarația purtătorului de cuvânt al Serviciului European de Acțiune 

Externă (SEAE) din 15 mai 2018 privind deschiderea parțială a podului Kerci, 

– vând în vedere Convenția ONU privind dreptul mării, Tratatul de neproliferare a armelor 

nucleare și Carta ONU, 

– având în vedere Decizia (PESC) 2018/1085 a Consiliului din 30 iulie 2018 de modificare 

a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care 

subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei89, 

prin adăugarea a șase entități implicate în construcția podului Kerci pe lista persoanelor, 

entităților și organismelor care fac obiectul unor măsuri restrictive, prevăzută în anexa I la 

Regulamentul (UE) nr. 269/2014, 

– având în vedere Acordul din 2003 dintre Federația Rusă și Ucraina privind cooperarea în 

ceea ce privește utilizarea Mării Azov și a strâmtorii Kerci, Memorandumul de la 

Budapesta privind garanțiile în materie de securitate din 5 decembrie 1994 și pachetul de 

măsuri pentru punerea în aplicare a acordurilor de la Minsk din 12 februarie 2015, 

– având în vedere articolul 123 alineatele (2) și (4) din Regulamentul său de procedură, 

A. întrucât situația din Marea Azov a fost abordată de acordul bilateral încheiat de Ucraina și 

Rusia în 2003, care definește aceste teritorii drept ape interioare ale celor două state și le 

dă ambelor părți dreptul de a inspecta navele suspecte; întrucât atât acordul din 2003, cât 

și Convenția ONU privind dreptul mării prevăd libertatea de navigare; 

B. întrucât construirea podului de la Kerci și a unei conducte de gaz și instalarea de cabluri 

subacvatice către peninsula Crimeea, anexată ilegal, fără acordul Ucrainei, constituie o 

altă încălcare a suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei de către Federația Rusă; 

                                                 
89  JO L 194, 31.7.2018, p. 147. 
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C. întrucât podul de la Kerci limitează dimensiunea navelor care pot ajunge în porturile 

ucrainene de la Marea Azov la o înălțime deasupra liniei de plutire de sub 33 de metri și 

la o lungime de sub 160 de metri, ceea ce a făcut să devină imposibilă intrarea în Marea 

Azov a navelor din clasa Panamax, care reprezentau peste 20 % din totalul traficului 

naval înainte de construirea podului; întrucât, înainte de deschiderea podului peste 

strâmtoarea Kerci, în primăvara acestui an, inspecțiile au fost aleatorii și neintruzive și nu 

au provocat perturbări în fluxul liber al navelor și al mărfurilor; 

D. întrucât Rusia imobilizează și inspectează în mod frecvent și abuziv navele care 

traversează strâmtoarea Kerci și care provin din porturile ucrainene sau care au ca 

destinație aceste porturi; întrucât aceste proceduri cauzează întârzieri de până la o 

săptămână și o scădere a fluxului de mărfuri și pierderi financiare reale pentru economia 

locală ucraineană și comercianții ale căror nave sunt supuse acestui regim; întrucât, 

potrivit surselor din guvernul ucrainean, peste 200 de nave au trebuit să fie supuse acestei 

proceduri excesive până la sfârșitul lunii septembrie 2018, inclusiv peste 120 de nave 

înmatriculate în UE, în timp ce navele sub pavilion rusesc au fost scutite de astfel de 

controale; 

E. întrucât aceste orașe și regiunea lor se confruntă deja cu consecințe economice și sociale 

negative ca urmare a anexării peninsulei Crimeea și a conflictului armat susținut de Rusia 

din estul Ucrainei; întrucât această nouă măsură adoptată de Rusia a avut deja un impact 

negativ semnificativ asupra economiei locale și a determinat o scădere considerabilă a 

volumului de marfă în porturile ucrainene; 

F. întrucât construcția acestui pod masiv a avut un impact negativ asupra mediului, scăzând 

nivelul mării în strâmtoare și afectând schimbul de apă între Marea Azov și Marea 

Neagră; 

G. întrucât, în septembrie 2018, Ucraina a decis să abroge Tratatul de prietenie, cooperare și 

parteneriat semnat în 1997 de Ucraina și Federația Rusă și să creeze o bază navală în 

Marea Azov, sporind astfel prezența sa militară în această zonă, transferând forțe 

suplimentare ale corpului de marină și ale unităților de artilerie de coastă în regiunea 

respectivă de coastă, 

1. regretă activitățile excesive ale Federației Ruse în Marea Azov, atât timp cât acestea 

constituie o încălcare a dreptului maritim internațional și a angajamentelor internaționale 

ale Rusiei; condamnă oprirea și inspecția excesivă a navelor comerciale, atât a navelor 

ucrainene, cât și a celor aflate sub un pavilion al unui stat terț, inclusiv a navelor aflate 

sub pavilionul a diferite state membre ale UE; subliniază că inspecția navelor, care este 

autorizată prin sondaj, nu trebuie efectuată abuziv sau din motive politice pentru a 

destabiliza și mai mult securitatea, integritatea și situația socială și economică din 

Ucraina; solicită Consiliului și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al 

Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) să solicite Federației Ruse 

încetarea imediată a inspecțiilor intensive și discriminatorii ale navelor și, dacă este 

necesar, să ia în considerare luarea unor contramăsuri adecvate; 

2. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la situația în materie de securitate foarte 

volatilă din Marea Azov, care ar putea degenera cu ușurință într-un conflict deschis; este 

profund îngrijorat de continuarea militarizării în regiunea Mării Azov și a Mării Negre, în 

special în peninsula Crimeea, ocupată ilegal, inclusiv de dezvoltarea de către Federația 

Rusă a capabilităților de blocare a accesului și de interdicție a pătrunderii în zonă 
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(A2/AD), inclusiv a noilor sisteme antiaeriene S-400, și de redesfășurarea navelor 

militare și de patrulare din Marea Caspică; regretă faptul că Marea Azov a devenit o nouă 

dimensiune maritimă a acțiunilor beligerante ruse împotriva Ucrainei; 

3. condamnă construirea podului peste strâmtoarea Kerci, care leagă peninsula Crimeea, 

anexată ilegal, de Rusia continentală și încălcarea drepturilor în materie de navigație în 

apele teritoriale ale Ucrainei; subliniază că Rusia are obligația, în temeiul dreptului 

maritim internațional și al acordului bilateral de cooperare cu Ucraina, de a nu îngreuna 

sau împiedica trecerea prin strâmtoarea Kerci și Marea Azov; 

4. își reiterează sprijinul pentru independența și integritatea teritorială a Ucrainei, 

reconfirmă suveranitatea Ucrainei asupra Peninsulei Crimeea și a părții sale din Marea 

Azov și dreptul absolut al Ucrainei de a dispune de acces deplin la Marea Azov, astfel 

cum se prevede în Convenția ONU privind dreptul mării; 

5. regretă extragerea ilegală de către Federația Rusă a resurselor de petrol și gaze de pe 

teritoriul Ucrainei; evidențiază pericolul potențial ca Rusia să pună stăpânire pe câmpurile 

petrolifere și gazeifere din Marea Azov odată ce își atinge scopul de a o transforma într-

un lac interior din cadrul Federației Ruse; 

6. subliniază că această practică de a încălca apele teritoriale ale țărilor europene sau de a 

bloca transportul maritim a fost deja utilizată de către Rusia în Marea Baltică, în special 

împotriva statelor baltice și Poloniei (Laguna Vistula); 

7. invită VP/ÎR să urmărească mai îndeaproape evoluția situației în materie de securitate din 

Marea Azov, având în vedere potențialul său tot mai mare de a genera conflicte la porțile 

Europei, fapt care poate avea implicații mai ample în materie de securitate, afectând în 

mod direct UE și statele sale membre; consideră, în acest sens, că ar fi foarte util să fie 

desemnat un trimis special al UE pentru Crimeea și regiunea Donbass, care va fi 

responsabil și pentru Marea Azov; 

8. invită VP/ÎR să ia măsurile necesare pentru a propune ca mandatul Misiunii speciale de 

monitorizare a OSCE în Ucraina, care acoperă întregul teritoriu al Ucrainei, inclusiv 

zonele maritime, să acopere și zona nouă de tensiuni din Marea Azov și subliniază că fie 

misiunea ar trebui să dispună de mijloacele necesare pentru a-și îndeplini rolul de 

monitorizare în zonele maritime, fie ar trebui creată o misiune de monitorizare 

internațională separată pentru acest corp de apă; 

9. subliniază că podul de la Kerci a fost construit în mod ilegal și salută decizia Consiliului 

de a impune măsuri restrictive împotriva a șase întreprinderi implicate în construirea 

podului; o îndeamnă pe VP/ÎR, împreună cu statele membre din cadrul Consiliului, să 

precizeze în mod clar că sancțiunile specifice împotriva Rusiei vor fi întărite dacă 

conflictul din Marea Azov escaladează în continuare; 

10. își reiterează preocuparea cu privire la implicarea unor întreprinderi europene în 

construirea podului de la Kerci, care, prin această implicare, cu sau fără bună știință, au 

subminat regimul de sancțiuni al UE; invită, în acest sens, Comisia să evalueze și să 

verifice aplicarea măsurilor restrictive ale UE în vigoare și invită statele membre să facă 

schimb de informații cu privire la anchetele vamale sau penale naționale referitoare la 

eventualele infracțiuni; 
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11. sprijină eforturile depuse de partea ucraineană în toate acțiunile diplomatice și procedurile 

juridice prevăzute de dreptul internațional și de convențiile relevante, inclusiv procesul de 

arbitraj aflat în desfășurare în temeiul Convenției Națiunilor Unite privind dreptul mării, 

în vederea contracarării practicilor ostile ale Rusiei în Marea Azov; 

12. invită Comisia și SEAE să realizeze o evaluare completă a daunelor economice cauzate 

de blocada de facto și să aibă în vedere posibile modalități de sprijinire a transportatorilor 

și porturilor afectate, în special prin consolidarea angajamentului UE în porturile 

Mariupol și Berdeansk, prin consolidarea rezilienței sociale și promovarea dezvoltării 

economice a acestor orașe și a regiunii extinse de sud-est a Ucrainei; 

13. își exprimă îngrijorarea cu privire la impactul negativ asupra mediului al podului Kerci, 

care ar putea afecta interesele tuturor țărilor din bazinul Mării Negre; solicită Ucrainei, 

Comisiei și statelor membre cu ieșire la Marea Neagră să monitorizeze situația, să facă 

schimb de informații relevante și să identifice eventualele elemente de remediat; 

14. își exprimă condoleanțele și compasiunea față de familiile victimelor masacrului care a 

avut loc la liceul din Kerci, la 17 octombrie 2018, unde au fost ucise 20 de persoane și au 

fost rănite alte zeci; 

15. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 

Comisiei, Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe 

și politica de securitate, Secretarului General al Organizației pentru Securitate și 

Cooperare în Europa (OSCE), Secretarului General al NATO, președintelui, guvernului și 

parlamentului Ucrainei, președintelui, guvernului și parlamentului Federației Ruse și 

statelor membre ale UE. 

 



 

 125 

Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0437 

Promovarea recunoașterii reciproce automate a diplomelor  

Rezoluţia Parlamentului European din 25 octombrie 2018 referitoare la promovarea 

recunoașterii reciproce automate a diplomelor (2018/2838(RSP)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere articolele 26, 53 și 165 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene (TFUE), 

– având în vedere concluziile Consiliului European din 14 decembrie 2017 privind 

promovarea cooperării statelor membre cu privire la recunoașterea reciprocă a 

diplomelor de învățământ superior și a diplomelor de absolvire a învățământului 

secundar, 

– având în vedere Recomandarea Consiliului din 22 mai 2017 privind Cadrul european al 

calificărilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții și de abrogare a Recomandării 

Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind stabilirea Cadrului 

european al calificărilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții90, 

– având în vedere Comunicatul de la București din 2012, 

– având în vedere propunerea Comisiei din 17 ianuarie 2018 pentru o recomandare a 

Consiliului privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții 

(COM(2018)0024), 

– având în vedere propunerea Comisiei din 22 mai 2018 pentru o propunere de 

recomandare a Consiliului privind promovarea recunoașterii reciproce automate a 

diplomelor de învățământ superior și a celor de absolvire a învățământului secundar 

superior, precum și a rezultatelor perioadelor de învățare petrecute în străinătate (COM 

(2018) 0270), 

– având în vedere întrebarea adresată Comisiei referitoare la promovarea recunoașterii 

reciproce automate (O-000084/2018 – B8-0415/2018), 

– având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru cultură și educație, 

                                                 
90  JO C 189, 15.6.2017, p. 15. 
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– având în vedere articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (2) din 

Regulamentul său de procedură, 

A. întrucât mobilitatea educațională favorizează aptitudinile, competențele și cunoașterea, 

promovând în același timp valorile europene și participarea activă în societate; 

B. întrucât recunoașterea reciprocă a diplomelor și a rezultatelor perioadelor de studiu în 

străinătate le permite statelor membre să își intensifice și să își accelereze cooperarea în 

domeniul educației și formării, și ilustrează unul dintre beneficiile concrete ale 

cooperării UE pentru cetățeni; 

C. întrucât îmbunătățirea procedurilor de recunoaștere a diplomelor de învățământ superior 

și învățământ secundar superior și a rezultatelor perioadelor de învățare în străinătate 

reprezintă o condiție necesară pentru crearea Spațiului european al educației91 până în 

2025; 

D. întrucât s-au realizat deja progrese substanțiale la nivelul învățământului superior, în 

special prin acorduri regionale între unele state membre, care pot servi drept sursă de 

inspirație pentru obținerea recunoașterii automate în cadrul Spațiului european al 

educației; 

E. întrucât procesele de recunoaștere reciprocă a calificărilor din învățământul secundar 

superior și a rezultatelor perioadelor de învățare în străinătate în timpul învățământului 

secundar sunt încă insuficient dezvoltate; 

F. întrucât mobilitatea educațională în UE a devenit din ce în ce mai importantă, în ceea ce 

privește atât volumul real al studenților, cât și capacitatea și oportunitățile de învățare; 

G. întrucât o recunoaștere justă și transparentă a calificărilor străine este atât un obiectiv 

tehnic al Procesului de la Bologna, cât și o valoare fundamentală pentru un Spațiu 

european al învățământului superior deschis și incluziv (SEIS); 

H. întrucât dreptul la educație este un drept fundamental, care trebuie universal garantat; 

1. invită statele membre să își asume un angajament politic și să creeze mecanisme de 

recunoaștere reciprocă automată a calificărilor din învățământul superior și 

învățământul secundar superior, precum și a rezultatelor perioadelor de învățare în 

străinătate, în conformitate cu obiectivele Spațiului european al educației; solicită 

Comisiei să susțină realizarea acestui obiectiv, prin încurajarea învățării reciproce și a 

schimburilor de bune practici, cum ar fi emiterea periodică a unor „declarații de 

comparabilitate” a diplomelor de învățământ secundar superior și utilizarea consecventă 

a tabelului ECTS; 

2. solicită statelor membre să intensifice cooperarea transnațională și să utilizeze noile 

tehnologii pentru a crește eficiența, a reduce costurile, a îmbunătăți transparența și a 

crește încrederea în acest scop, pentru a profita de oportunitățile educaționale și de 

oportunitățile de angajare oferite de piața internă; subliniază, de asemenea, necesitatea 

de a colabora cu Comisia pentru a crea și a introduce legitimația europeană de student, 

în vederea facilitării recunoașterii reciproce a diplomelor și a perioadelor de învățare în 

                                                 
91  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0673&from=RO. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0673&from=RO
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străinătate, reducând în același timp complicațiile și costurile administrative pentru 

studenți și instituțiile de învățământ; 

3. invită statele membre să inițieze un proces de cooperare privind învățământul general și 

formarea din învățământul secundar, care să încurajeze transparența și să creeze un 

climat de încredere între diferitele sisteme de educație și formare; 

4. subliniază importanța și potențialul surselor de finanțare ale UE și a programului 

Erasmus+, în special pentru promovarea mobilității la toate nivelurile de educație și 

pentru înființarea unor universități europene și a unor diplome comune; 

5. reamintește, în acest sens, importanța garantării incluzivității tuturor programelor de 

mobilitate ale UE, în special prin asigurarea participării persoanelor cu dizabilități și a 

celor din medii socioeconomice dezavantajate; 

6. invită statele membre să faciliteze integrarea studenților, a refugiaților și a migranților 

nou-veniți în mediul educațional, asigurându-se că recunoașterea inițială a diplomelor 

sau a rezultatelor perioadelor de studiu în străinătate de către un stat membru al UE nu 

presupune sarcini administrative excesive; 

7. invită statele membre să creeze mecanisme de facilitare a recunoașterii reciproce 

automate a diplomelor și a rezultatelor perioadelor de învățare în străinătate până în 

2025, în conformitate cu obiectivele Spațiului european al educației, pe baza cadrelor 

existente, inclusiv cadrul de competențe-cheie al UE; evidențiază, în această privință, și 

importanța legăturilor reciproce și a complementarității dintre Spațiul european al 

educației și Spațiul european al învățământului superior; 

8. recunoaște exemplul pozitiv al bacalaureatului european pentru cooperarea dintre 

statele membre în ceea ce privește recunoașterea calificărilor din învățământul secundar 

superior; recomandă însă statelor membre să înlăture toate obstacolele nejustificate 

pentru recunoașterea rapidă și transparentă a notelor școlilor europene în accesul la 

învățământul superior; 

9. recomandă statelor membre, în vederea realizării recunoașterii reciproce automate a 

diplomelor și accesului echitabil la instituțiile de învățământ superior, să se asigure că 

toți studenții europeni au dreptul să urmeze învățământul secundar superior în aceleași 

condiții ca și cetățenii statului membru gazdă, garantându-le dreptul de a fi încadrați 

într-o clasă de nivelul lor de vârstă, la un nivel echivalent clasei din țara lor de origine, 

indiferent de nivelul lor lingvistic; 

10. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 

Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


