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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0486 

Fondul pentru azil, migrație și integrare: Reangajarea sumelor rămase  

***I 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 11 decembrie 2018 referitoare la 

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

Regulamentul (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce 

privește reangajarea sumelor rămase angajate pentru a sprijini punerea în aplicare a 

Deciziilor (UE) 2015/1523 și (UE) 2015/1601 ale Consiliului sau alocarea acestora pentru 

alte acțiuni din cadrul programelor naționale  (COM(2018)0719 – C8-0448/2018 – 

2018/0371(COD)) 

 

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 

(COM(2018)0719), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 78 alineatul (2) și articolul 79 

alineatele (2) și (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul 

cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0448/2018), 

– 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 30 noiembrie 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 libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-

0370/2018), 

A. întrucât din motive de urgență se justifică efectuarea votului înainte de expirarea 

termenului de opt săptămâni prevăzut la articolul 6 din Protocolul nr. 2 privind 

aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, 
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1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare1; 

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

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

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

parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

                                                 
1  Prezenta poziție înlocuiește amendamentele adoptate la 29 noiembrie 2018 (Texte 

adoptate, P8_TA(2018)0468). 
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P8_TC1-COD(2018)0371 

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11 decembrie 2018 în 

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

Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului 

European și al Consiliului în ceea ce privește reangajarea sumelor rămase angajate 

pentru a sprijini punerea în aplicare a Deciziilor (UE) 2015/1523 și (UE) 2015/1601 ale 

Consiliului sau alocarea acestor sume pentru alte acțiuni din cadrul programelor 

naționale 

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 78 

alineatul (2) și articolul 79 alineatele (2) și (4), 

având în vedere propunerea Comisiei Europene, 

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale, 

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară1, 

întrucât: 

                                                 
1  Poziția Parlamentului European din 11 decembrie 2018. 
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(1) Scopul prezentului regulament este de a permite fie reangajarea sumelor rămase 

angajate pentru a sprijini punerea în aplicare a Deciziilor (UE) 2015/15231 și 

(UE) 2015/16012 ale Consiliului, prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 516/2014 al 

Parlamentului European și al Consiliului3, fie alocarea acestor sume către alte acțiuni 

din cadrul programelor naționale, în conformitate cu prioritățile Uniunii și cu nevoile 

statelor membre în domeniile specifice ale azilului și migrației. Totodată, scopul 

prezentului regulament este de a garanta că un astfel de reangajament sau de 

alocare se realizează într-un mod transparent. 

(2) Comisia a angajat fonduri pentru programele naționale ale statelor membre în cadrul 

Fondului pentru azil, migrație și integrare pentru a sprijini punerea în aplicare a 

Deciziilor (UE) 2015/1523 și (UE) 2015/1601. Decizia (UE) 2015/1601 a fost 

modificată prin Decizia (UE) 2016/1754 a Consiliului4. În prezent, aceste decizii au 

încetat să se mai aplice. 

                                                 
1 Decizia (UE) 2015/1523 a Consiliului din 14 septembrie 2015 de instituire a unor 

măsuri provizorii în domeniul protecției internaționale în beneficiul Italiei și al Greciei 
(JO L 239, 15.9.2015, p. 146). 

2 Decizia (UE) 2015/1601 a Consiliului din 22 septembrie 2015 de instituire a unor 
măsuri provizorii în domeniul protecției internaționale în beneficiul Italiei și al Greciei 
(JO L 248, 24.9.2015, p. 80).  

3 Regulamentul (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 
aprilie 2014 de instituire a Fondului pentru azil, migrație și integrare, de modificare a 
Deciziei 2008/381/CE a Consiliului și de abrogare a Deciziilor nr. 573/2007/CE și nr. 
575/2007/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Deciziei 2007/435/CE a 
Consiliului (JO L 150, 20.5.2014, p. 168). 

4 Decizia (UE) 2016/1754 a Consiliului din 29 septembrie 2016 de modificare a Deciziei 
(UE) 2015/1601 de instituire a unor măsuri provizorii în domeniul protecției 
internaționale în beneficiul Italiei și al Greciei (JO L 268, 1.10.2016, p. 82). 
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(3) O parte din fondurile alocate în temeiul Deciziilor (UE) 2015/1523 și (UE) 

2015/1601 în 2016 și, în anumite cazuri, în 2017 sunt în continuare disponibile în 

programele naționale ale statelor membre. 

(4) Ar trebui să fie posibil pentru statele membre să utilizeze sumele rămase pentru a 

continua să realizeze transferuri prin reangajarea sumelor respective pentru aceeași 

acțiune din programele naționale. Statele membre ar trebui să reangajeze sau să 

transfere cel puțin 20 % din sumele respective acțiunilor din programele naționale, 

pentru transferul solicitanților de protecție internațională sau a beneficiarilor de 

protecție internațională, pentru relocări sau alte admisii umanitare ad-hoc, 

precum și pentru măsuri pregătitoare pentru transferul solicitanților de protecție 

internațională după sosirea lor în Uniune, inclusiv pe cale maritimă, sau pentru 

transferul beneficiarilor de protecție internațională. Astfel de măsuri ar trebui să 

cuprindă numai măsurile menționate la articolul 5 alineatul (1) al doilea paragraf 

literele (a), (b), (e) și (f) din Regulamentul (UE) nr. 516/2014.  

(5) În cazurile justificate în mod corespunzător cu ocazia revizuirii programelor 

naționale ale statelor membre, ar trebui să fie posibil ca statele membre să utilizeze 

până la 80 % din aceste sume pentru a aborda și alte provocări din domeniile azilului 

și migrației, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 516/2014. Nevoile statelor 

membre în aceste domenii sunt în continuare importante. Reangajarea sumelor 

rămase pentru aceeași acțiune sau transferul acestora către alte acțiuni din cadrul 

programului național nu ar trebui să fie posibil decât o singură dată și cu aprobarea 

Comisiei. Statele membre ar trebui să se asigure că alocarea fondurilor are loc 

într-un mod care respectă pe deplin principiile prevăzute în Regulamentul (UE, 

Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului1, în special 

principiile eficienței și transparenței. 

                                                 
1  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. 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1). 
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(6) Grupul țintă eligibil pentru transfer, precum și numărul de state membre din care 

au loc transferurile ar trebui să fie extinse pentru a oferi mai multă flexibilitate 

statelor membre în efectuarea transferurilor, luând în considerare nevoile specifice 

ale minorilor neînsoțiți sau ale altor solicitanți vulnerabili și situația specifică a 

membrilor de familie ai beneficiarilor de protecție internațională. Dispozițiile 

specifice privind sumele forfetare pentru relocare și transferul beneficiarilor de 

protecție internațională de la un stat membru la altul ar trebui să reflecte această 

extindere. 

(7) Statele membre și Comisia ar trebui să aibă la dispoziție suficient timp pentru a 

revizui programele naționale, pentru a ține seama de modificările relevante prevăzute 

de prezentul regulament. Prin urmare, ar trebui să se aplice o derogare de la articolul 

50 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European și al 

Consiliului1 în privința sumelor rămase angajate pentru a sprijini punerea în aplicare 

a Deciziilor (UE) 2015/1523 și (UE) 2015/1601, prin care să se prelungească cu șase 

luni termenul prevăzut pentru dezangajare pentru a permite finalizarea procedurii de 

revizuire a programelor naționale astfel cum este menționată la articolul 14 din 

Regulamentul (UE) nr. 514/2014. 

                                                 
1 Regulamentul (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 

aprilie 2014 de stabilire a dispozițiilor generale privind Fondul pentru azil, migrație și 
integrare, precum și instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea polițienească, 
prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor (JO L 150, 20.5.2014, 
p. 112). 



 

 13 

 

(8) De asemenea, statele membre ar trebui să dispună de suficient timp pentru a utiliza 

sumele reangajate pentru aceeași acțiune sau transferate către alte acțiuni înainte de 

dezangajarea acestor sume. Prin urmare, atunci când Comisia aprobă astfel de 

reangajări sau transferuri de sume în cadrul programului național, sumele în cauză ar 

trebui considerate ca fiind angajate în cursul exercițiului aferent anului revizuirii 

programului național care aprobă reangajarea sau transferul în cauză.  

(9) Comisia ar trebui să raporteze anual Parlamentului European și Consiliului în 

ceea ce privește executarea resurselor pentru transferul solicitanților de protecție 

internațională sau al beneficiarilor de protecție internațională, în special în ceea 

ce privește transferurile de fonduri către alte acțiuni din cadrul programului 

național, astfel cum se prevede în prezentul regulament. 

(10) Prezentul regulament nu aduce atingere finanțării disponibile în temeiul articolului 

17 din Regulamentul (UE) nr. 516/2014. 

(11) Urmărirea obiectivelor prezentului regulament nu aduce atingere negocierilor în 

curs privind reformarea Regulamentului (UE) nr.604/2013 al Parlamentului 

European și al Consiliului1. 

                                                 
1  Regulamentul (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 

iunie 2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru 
responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul 
dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid 
(JO L 180, 29.6.2013, p. 31). 
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  (12) În conformitate cu articolele 1 și 2 și cu articolul 4a alineatul (1) din Protocolul 

nr. 21 privind poziția Regatului Unit și a Irlandei cu privire la spațiul de libertate, 

securitate și justiție, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și la 

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), și fără a aduce atingere 

articolului 4 din protocolul respectiv, Regatul Unit nu participă la adoptarea 

prezentului regulament, acesta nu este obligatoriu pentru respectivul stat membru și 

nu i se aplică. 

(13) În conformitate cu articolul 3 și cu articolul 4a alineatul (1) din Protocolul nr. 21 

privind poziția Regatului Unit și a Irlandei cu privire la spațiul de libertate, securitate 

și justiție, anexat la TUE și la TFUE, Irlanda a notificat, prin scrisoarea din 7 

decembrie 2018, intenția sa de a participa la adoptarea și aplicarea prezentului 

regulament. 
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(14) În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul nr. 22 privind poziția Danemarcei, 

anexat la Tratatul UE și la TFUE, Danemarca nu participă la adoptarea prezentului 

regulament, acesta nu este obligatoriu pentru statul membru respectiv și nu i se 

aplică. 

(15) Având în vedere necesitatea de a se evita dezangajarea sumelor rămase angajate 

pentru a sprijini punerea în aplicare a Deciziilor (UE) 2015/1523 și (UE) 2015/1601, 

prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial 

al Uniunii Europene. 

(16) În cazul în care Regulamentul (UE) nr. 516/2014 nu se modifică înainte de 

sfârșitul anului 2018, finanțarea relevantă nu va mai fi disponibilă pentru 

utilizarea de către statele membre în cadrul programelor naționale sprijinite de 

Fondul pentru azil, migrație și integrare. Având în vedere caracterul urgent al 

modificării Regulamentului (UE) nr. 516/2014, este oportun să se aplice o 

derogare de la termenul de opt săptămâni menționat la articolul 4 din Protocolul 

nr. 1 privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană, anexat la TUE, 

la TFUE și la Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice. 

(17) Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 516/2014 ar trebui modificat în consecință, 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 
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Articolul 1 

Regulamentul (UE) nr. 516/2014 se modifică după cum urmează: 

1.  Articolul 18 se modifică după cum urmează: 

(a) titlul se înlocuiește cu următorul text: 

„Resurse pentru transferul solicitanților de protecție internațională sau al 

beneficiarilor de protecție internațională” 

(b) la alineatul (1), cuvintele „beneficiar de protecție internațională” se înlocuiesc 

cu cuvintele „solicitant de protecție internațională sau beneficiar de protecție 

internațională”; 
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(c) alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:  

„(3)  Sumele suplimentare menționate la alineatul (1) din prezentul articol se 

alocă statelor membre prima dată prin deciziile de finanțare individuale 

de aprobare a programelor lor naționale, în conformitate cu procedura 

prevăzută la articolul 14 din Regulamentul (UE) nr. 514/2014 și, 

ulterior, printr-o decizie de finanțare care va fi anexată la decizia de 

aprobare a programelor lor naționale. Reangajarea acestor sume pentru 

aceeași acțiune din cadrul programului național sau transferul acestor 

sume către alte acțiuni din cadrul programului național sunt posibile în 

cazul în care este justificat în mod corespunzător cu ocazia revizuirii 

programului național relevant. O sumă nu poate fi reangajată sau 

transferată decât o singură dată. Comisia aprobă reangajarea sau 

transferul prin revizuirea programului național. 
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În ceea ce privește sumele rezultate din măsurile provizorii instituite 

prin Deciziile (UE) 2015/1523* și (UE) 2015/1601** ale Consiliului, 

în vederea îmbunătățirii solidarității și în conformitate cu articolul 80 

din TFUE, statele membre alocă cel puțin 20 % din sumele respective 

acțiunilor din cadrul programelor naționale pentru transferul 

solicitanților de protecție internațională sau al beneficiarilor de 

protecție internațională, pentru relocări sau alte admisii umanitare 

ad hoc, precum și pentru măsuri pregătitoare pentru transferul 

solicitanților de protecție internațională după sosirea lor în Uniune, 

inclusiv pe cale maritimă, sau pentru transferul beneficiarilor de 

protecție internațională. Astfel de măsuri nu includ măsuri legate de 

detenție. În cazul în care un stat membru reangajează sau transferă 

resurse sub acest procent minim, nu este posibil să se transfere 

diferența dintre suma reangajată sau cea transferată și procentul 

minim către alte acțiuni din cadrul programului național.; 

______________________ 

* Decizia Consiliului (UE) 2015/1523 din 14 Septembrie 2015 de 

instituire a unor măsuri provizorii în domeniul protecției 

internaționale în beneficiul Italiei și al Greciei (JO L 239, 15.9.2015, 

p. 146). 

** Decizia Consiliului (UE) 2015/1601 of 14 Septembrie 2015 de 

instituire a unor măsuri provizorii în domeniul protecției 

internaționale în beneficiul Italiei și al Greciei (JO L 248, 24.9.2015, 

p. 80). ”; 
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(d) se introduc următoarele alineate:  

„(3a) În sensul articolului 50 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 

nr. 514/2014, în cazul în care sumele provenite din măsurile provizorii 

instituite prin Deciziile (UE) 2015/1523 și (UE) 2015/1601 sunt 

reangajate pentru aceeași acțiune din cadrul programului național sau 

sunt transferate către alte acțiuni din cadrul programului național în 

conformitate cu alineatul (3) din prezentul articol, se consideră că 

sumele în cauză au fost angajate în cursul exercițiului aferent anului 

revizuirii programului național care aprobă reangajarea sau transferul în 

cauză. 

(3b) Prin derogare de la articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 

nr. 514/2014, termenul pentru dezangajarea sumelor menționate la 

alineatul (3a) din prezentul articol se prelungește cu o perioadă de șase 

luni. 

(3c) Comisia raportează anual Parlamentului European și Consiliului cu 

privire la aplicarea prezentului articol.”; 
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(e) ▌alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text: 

„(4) Pentru a urmări cu eficacitate obiectivele privind solidaritatea și 

distribuirea echitabilă a răspunderii între statele membre, menționate 

la articolul 80 din TFUE, și în limitele resurselor disponibile, 

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu 

articolul 26 din prezentul regulament, pentru a ajusta suma forfetară 

menționată la alineatul (1) de la prezentul articol ținând cont în 

special de ratele actuale ale inflației, de evoluțiile relevante în 

domeniul transferului solicitanților de protecție internațională și al 

beneficiarilor de protecție internațională dintr-un un stat membru în 

altul și în domeniul relocării și al altor tipuri de admisie umanitară 

ad hoc, precum și de factori care pot optimiza utilizarea stimulentului 

financiar reprezentat de sumele forfetare.”; 

2.  În titlul și partea introductivă ale articolului 25, cuvintele „beneficiarilor de 

protecție internațională” se înlocuiesc cu cuvintele „solicitanților de protecție 

internațională sau al beneficiarilor de protecție internațională”; 
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Articolul 2 

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

Europene. 

 

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

membre în conformitate cu tratatele. 

Adoptat la ..., 

Pentru Parlamentul European    Pentru Consiliu 

Președintele       Președintele 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0488 

Protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți 

cancerigeni sau mutageni la locul de muncă ***I 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 11 decembrie 2018 referitoare la 

propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a 

Directivei 2004/37/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de 

expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă (COM(2017)0011 – C8-

0010/2017 – 2017/0004(COD)) 

 

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 

(COM(2017)0011), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 153 alineatul (2) din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată 

de către Comisie (C8-0010/2017), 

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

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

Europene, 

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

– după consultarea Comitetului Regiunilor, 

– 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 24 octombrie 2018, de a aproba poziția 

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

funcționarea Uniunii Europene, 

– având în vedere articolele 59 și 39 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

                                                 
1  JO C 288, 31.8.2017, p. 56. 
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(A8-0142/2018), 

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

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

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

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

parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 
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P8_TC1-COD(2017)0004 

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11 decembrie 2018 în 

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

modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor 

legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă 

▌(Text cu relevanță pentru SEE) 

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 153 

alineatul (2) litera (b) coroborat cu articolul 153 alineatul (1) litera (a), 

având în vedere propunerea Comisiei Europene, 
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după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale, 

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European1, 

după consultarea Comitetului Regiunilor, 

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară2, 

                                                 
1 JO C 288, 31.8.2017, p. 56. 
2  Poziția Parlamentului European din 11 decembrie 2018. 
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întrucât: 

(1) Directiva 2004/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului1 vizează 

protejarea lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea și securitatea lor cauzate 

de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă. Directiva 

respectivă prevede un nivel important de protecție împotriva riscurilor legate de 

agenții cancerigeni și mutageni printr-un cadru de principii generale menit să 

permită statelor membre să asigure aplicarea consecventă a cerințelor minime. 

Valorile-limită obligatorii de expunere profesională stabilite pe baza informațiilor 

disponibile, inclusiv a datelor științifice și tehnice, a fezabilității economice, a unei 

evaluări detaliate a impactului socioeconomic și a disponibilității protocoalelor și 

tehnicilor de măsurare a expunerii la locul de muncă, sunt componente importante 

ale ansamblului măsurilor de protecție a lucrătorilor instituite prin directiva 

menționată. În acest context, este esențial să se ia în considerare principiul 

precauției în cazul în care există incertitudini. Cerințele minime prevăzute în 

directiva respectivă vizează protejarea lucrătorilor la nivelul Uniunii. Statele 

membre pot stabili valori-limită de expunere profesională obligatorii sau alte 

măsuri de protecție, mai stricte. 

                                                 
1 Directiva 2004/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind 

protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni 

la locul de muncă [a șasea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 

89/391/CEE a Consiliului] (JO L 158, 30.4.2004, p. 50). 
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(2) Valorile-limită de expunere profesională fac parte din măsurile de gestionare a 

riscurilor în temeiul Directivei 2004/37/CE. Respectarea acestor valori-limită nu 

aduce atingere altor obligații ale angajatorilor în temeiul directivei respective, în 

special reducerea utilizării de agenți cancerigeni și mutageni la locul de muncă, 

prevenirea sau reducerea expunerii lucrătorilor la agenți cancerigeni și mutageni, 

precum și măsurilor care ar trebui puse în aplicare în acest sens. Aceste măsuri ar 

trebui să includă, în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere 

tehnic, înlocuirea agentului cancerigen sau mutagen cu o substanță, un amestec 

sau un procedeu care nu este periculos sau care este mai puțin periculos pentru 

sănătatea lucrătorilor, utilizarea unui sistem închis sau alte măsuri menite să 

reducă nivelul de expunere a lucrătorilor la un nivel cât de mic posibil, promovând 

astfel inovarea. 

(3) Pentru majoritatea agenților cancerigeni și mutageni, nu este posibil, din punct de 

vedere științific, să se identifice niveluri sub care expunerea nu ar conduce la 

efecte adverse. Deși stabilirea valorilor-limită pentru agenții cancerigeni sau 

mutageni la locul de muncă, în conformitate cu prezenta directivă, nu elimină în 

totalitate riscurile pentru sănătatea și securitatea lucrătorilor rezultate din 

expunerea la locul de muncă (riscul rezidual), aceasta contribuie totuși la o 

reducere semnificativă a riscurilor rezultate din această expunere, în cadrul 

abordării etapizate și bazate pe stabilirea de obiective, prevăzută de Directiva 

2004/37/CE. Pentru alți agenți cancerigeni și mutageni, este posibil, din punct de 

vedere științific, să se identifice nivelurile sub care expunerea nu ar trebui să 

conducă la efecte adverse. 
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(4) Nivelurile maxime de expunere a lucrătorilor la unii agenți cancerigeni sau 

mutageni sunt stabilite sub forma unor valori-limită care nu trebuie depășite în 

temeiul Directivei 2004/37/CE. Aceste valori-limită ar trebui să fie revizuite și ar 

trebui stabilite valori-limită pentru alți agenți cancerigeni și mutageni. 

(5) Valorile-limită stabilite în prezenta directivă ar trebui revizuite, dacă este necesar, 

pe baza informațiilor disponibile, inclusiv a datelor științifice și tehnice și a 

bunelor practici, a tehnicilor și a protocoalelor bazate pe date concrete, destinate 

măsurării nivelurilor de expunere la locul de muncă. Aceste informații ar trebui să 

includă, dacă este posibil, date privind riscurile reziduale pentru sănătatea 

lucrătorilor și avize ale Comitetului științific pentru stabilirea valorilor-limită de 

expunere profesională la agenți chimici (SCOEL) și ale Comitetului consultativ 

pentru securitate și sănătate la locul de muncă (CCSS). Informațiile referitoare la 

riscul rezidual, făcute publice la nivelul Uniunii, sunt valoroase pentru eforturile 

viitoare de a se limita riscurile legate de expunerea la agenți cancerigeni și 

mutageni la locul de muncă, inclusiv pentru viitoarele revizuiri ale valorilor-limită 

prevăzute în prezenta directivă. 

(6) Până cel târziu în primul trimestru al anului 2019, ținând seama de cele mai 

recente evoluții privind cunoștințele științifice, Comisia ar trebui să evalueze 

opțiunea de a modifica domeniul de aplicare al Directivei 2004/37/CE pentru a 

include substanțele toxice pentru reproducere. Pe această bază, Comisia ar trebui 

să prezinte, dacă este cazul, o propunere legislativă, după consultarea cu 

angajatorii și lucrătorii. 
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(7) Deși pentru unii agenți cancerigeni fără valoare-prag nu se poate stabili o valoare-

limită de expunere bazată pe criterii de sănătate, se poate stabili o valoare-limită 

pentru respectivii agenți cancerigeni pe baza informațiilor disponibile, inclusiv a 

datelor științifice și tehnice. 

(8) Pentru a asigura cel mai ridicat nivel de protecție posibil împotriva unor agenți 

cancerigeni și mutageni, este necesar să se ia în considerare alte căi de absorbție, 

inclusiv posibilitatea de absorbție prin piele. 

(9) SCOEL asistă Comisia în special în evaluarea celor mai recente date științifice 

disponibile și în propunerea unor valori-limită de expunere profesională pentru 

protecția lucrătorilor împotriva riscurilor chimice, care urmează să fie stabilite la 

nivelul Uniunii în temeiul Directivei 98/24/CE a Consiliului1▌ și al Directivei 

2004/37/CE. CCSS este un organism tripartit, care asistă Comisia în pregătirea, 

punerea în aplicare și evaluarea activităților în domeniile sănătății și securității în 

muncă. În special, CCSS adoptă avize tripartite cu privire la inițiative de stabilire a 

unor valori-limită de expunere profesională la nivelul Uniunii, pe baza 

informațiilor disponibile, inclusiv a datelor științifice și tehnice, precum și a 

datelor privind aspectele sociale și privind fezabilitatea economică a acestor 

inițiative. Alte surse de informații științifice, suficient de solide și care se află în 

domeniul public, în special Agenția Internațională pentru Cercetare în Domeniul 

Cancerului (IARC), Organizația Mondială a Sănătății și agențiile naționale, au 

fost, de asemenea, luate în considerare. 

                                                 
1 Directiva 98/24/CE a Consiliului din 7 aprilie 1998 privind protecția sănătății și securității 

lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici la locul de muncă [a 

paisprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] 

(JO L 131, 5.5.1998, p. 11). 
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(10) Activitatea SCOEL și transparența acestei activități fac parte integrantă dintr-un 

proces politic responsabil. În cazul în care activitatea SCOEL urmează a fi 

reorganizată, ar trebui să se asigure resurse specifice activității și să se păstreze 

expertiza specifică privind epidemiologia, toxicologia, medicina muncii și igiena 

muncii. 

(11) Modificările la anexele I și III la Directiva 2004/37/CE prevăzute de prezenta 

directivă reprezintă un pas suplimentar al unui proces pe termen mai lung inițiat 

pentru actualizarea Directivei 2004/37/CE. În continuarea acestui proces, Comisia 

a prezentat o propunere de stabilire a valorilor-limită și a observațiilor referitoare 

la piele în ceea ce privește alți cinci agenți cancerigeni. Mai mult, Comisia a 

precizat, în comunicarea sa din 10 ianuarie 2017 intitulată „Condiții de muncă 

mai sigure și mai sănătoase pentru toți – Modernizarea legislației și a politicii 

Uniunii Europene în materie de securitate și sănătate în muncă” că ar trebui 

prevăzute modificări suplimentare ale Directivei 2004/37/CE. Comisia ar trebui, în 

mod permanent, să continue activitatea sa privind actualizările anexelor I și III la 

Directiva 2004/37/CE, în conformitate cu articolul 16 din respectiva directivă și cu 

practica consacrată, și să le modifice dacă este necesar, în funcție de informațiile 

disponibile, inclusiv de datele științifice și tehnice dobândite progresiv, cum ar fi 

datele privind riscul rezidual. Respectiva activitate ar trebui să conducă, după caz, 

la propuneri de viitoare revizuiri ale valorilor-limită prevăzute de Directiva 

2004/37/CE și de prezenta directivă, ca și la propuneri privind alte substanțe, 

amestecuri și procedee în anexa I și de valori-limită suplimentare în anexa III. 
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(12) Este important să se protejeze lucrătorii expuși la substanțe cancerigene sau 

mutagene care rezultă din prepararea, administrarea sau eliminarea 

medicamentelor care conțin substanțe chimice periculoase, inclusiv a 

medicamentelor citostatice sau citotoxice, și din activități profesionale care implică 

expunerea la substanțe cancerigene sau mutagene ca urmare a curățării, 

transportului, spălării și eliminării deșeurilor de medicamente care conțin 

substanțe chimice periculoase sau a materialelor contaminate cu medicamente 

care conțin substanțe chimice periculoase, precum și ca urmare a îngrijirii unor 

pacienți aflați sub tratament cu medicamente care conțin substanțe chimice 

periculoase. Ca un prim pas, Comisia a emis orientări pentru a reduce riscurile 

pentru sănătatea și securitatea în muncă în sectorul sănătății, inclusiv cu privire la 

riscul legat de expunerea la medicamente citostatice sau citotoxice, într-un ghid 

dedicat prevenirii și bunelor practici. Aceste orientări nu aduc atingere unor 

eventuale noi propuneri legislative sau altor inițiative. 
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(13) În conformitate cu recomandările SCOEL și ale CCSS, în cazul în care sunt 

disponibile, ▌ sunt stabilite valori-limită pentru calea de expunere prin inhalare în 

raport cu o perioadă de referință de opt ore ca medie ponderată în timp (valori-limită 

pentru expunerea de lungă durată), și, în cazul anumitor agenți cancerigeni sau 

mutageni, în raport cu o perioadă de referință mai scurtă, în general de cincisprezece 

minute ca medie ponderată în timp (valori-limită pentru expunerea de scurtă durată), 

pentru a limita, pe cât posibil, efectele determinate de o expunere de scurtă durată. 

Sunt stabilite de asemenea observații referitoare la piele în conformitate cu 

recomandările SCOEL și ale CCSS. Ar trebui luate în considerare și alte surse de 

informații științifice, care sunt suficient de solide și se află în domeniul public. 

(14) Principiul prevenirii la locul de muncă ar trebui promovat și în ceea ce privește 

efectele agenților cancerigeni și mutageni asupra generațiilor viitoare, cum ar fi 

impactul negativ asupra capacității de reproducere atât a bărbaților, cât și a 

femeilor, precum și asupra dezvoltării fătului.  În acest scop, statele membre ar 

trebui să facă schimb de bune practici în acest domeniu. 
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(15) Există dovezi suficiente cu privire la carcinogenicitatea uleiurilor minerale care au 

fost utilizate în prealabil în motoarele cu ardere internă pentru a lubrifia și a răci 

piesele mobile din motor. Respectivele uleiuri minerale de motor uzate sunt generate 

în cursul unui procedeu și, prin urmare, nu fac obiectul unei clasificări în 

conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al 

Consiliului1. SCOEL a identificat posibilitatea unei absorbții semnificative prin piele 

pentru respectivele uleiuri, a concluzionat că expunerea profesională are loc pe cale 

cutanată și a recomandat insistent stabilirea unei observații referitoare la piele. CCSS 

a convenit că uleiurile minerale de motor uzate ar trebui adăugate pe lista 

substanțelor, amestecurilor și procedeelor cancerigene din anexa I la Directiva 

2004/37/CE și a fost de acord cu privire la posibilitatea unei absorbții semnificative 

prin piele. Se pot utiliza o serie de bune practici pentru a se limita expunerea 

cutanată, cum ar fi utilizarea echipamentului individual de protecție de tipul 

mănușilor, precum și îndepărtarea și curățarea îmbrăcămintei contaminate. 

Respectarea deplină a respectivelor bune practici, precum și a nou-apărutelor 

bune practici, ar putea contribui la reducerea expunerii respective. Prin urmare, 

este oportun să se includă activitățile profesionale care implică expunerea la uleiuri 

minerale care au fost utilizate în prealabil în motoarele cu ardere internă pentru a 

lubrifia și a răci piesele mobile din motor în anexa I la Directiva 2004/37/CE și să  li 

se asocieze o observație referitoare la piele în ▌ anexa III la Directiva 2004/37/CE 

care să indice posibilitatea unei absorbții semnificative prin piele. 

                                                 
1 Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 

2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare 

și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a 

Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (JO L 353, 31.12.2008, p. 1). 
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(16) Există dovezi suficiente cu privire la carcinogenicitatea emisiilor de eșapament ale 

motoarelor diesel provenite din combustia motorinei la motoarele cu aprindere 

prin compresie. Emisiile de eșapament ale motoarelor diesel sunt generate în 

cursul unui procedeu și, prin urmare, nu fac obiectul unei clasificări în 

conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008. CCSS a fost de acord că 

emisiile de eșapament ale motoarelor diesel tradiționale ar trebui adăugate pe lista 

substanțelor, amestecurilor și procedeelor cancerigene din anexa I la Directiva 

2004/37/CE și a solicitat investigații suplimentare cu privire la aspectele științifice 

și tehnice pentru tipurile de motoare mai noi. Emisiile de eșapament ale 

motoarelor diesel au fost clasificate de către IARC drept cancerigene pentru om 

(categoria 1 IARC), iar IARC precizează că, deși cantitățile de particule și 

substanțe chimice sunt mai reduse la tipurile de motoare diesel mai noi, încă nu 

este clar modul în care modificările cantitative și calitative pot avea un efect de 

modificarea sănătății. IARC precizează, de asemenea, că se obișnuiește să se 

utilizeze carbonul elemental, care reprezintă o mare parte din aceste emisii, ca 

indicator al expunerii. Având în vedere cele de mai sus și numărul de lucrători 

expuși, este oportun să se includă activitățile profesionale care implică expunerea 

la emisiile de eșapament ale motoarelor diesel în anexa I la Directiva 2004/37/CE, 

precum și să se stabilească în anexa III la directiva respectivă o valoare-limită 

pentru emisiile de eșapament ale motoarelor diesel, calculate pe baza carbonului 

elemental. Rubricile din anexele I și III la Directiva 2004/37/CE ar trebui să 

includă emisiile de eșapament provenite de la toate tipurile de motoare diesel. 
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(17) În ceea ce privește emisiile de eșapament ale motoarelor diesel, o valoare-limită de 

0,05 mg/m3 măsurată sub formă de carbon elemental poate, în anumite sectoare, 

să fie greu de atins pe termen scurt. Prin urmare, în plus față de perioada de 

transpunere, o perioadă de tranziție de doi ani ar trebui, prin urmare, să fie 

introdusă înainte de data la care ar trebui să se aplice valoarea-limită. Cu toate 

acestea, pentru sectoarele specifice ale exploatărilor miniere subterane și ale 

construcțiilor de tuneluri, o perioadă de tranziție de cinci ani, în plus față de 

perioada de transpunere, ar trebui să fie introdusă înainte de data la care ar trebui 

să se aplice valoarea-limită. 

(18) Anumite amestecuri de hidrocarburi aromatice policiclice (HAP), îndeosebi cele care 

conțin benzo[a]piren îndeplinesc criteriile de clasificare ca agent cancerigen 

(categoria 1A sau 1B) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și, prin 

urmare, sunt agenți cancerigeni astfel cum sunt definite în Directiva 2004/37/CE. 

Expunerea la aceste amestecuri se poate produce în timpul activităților 

profesionale care implică procedee de ardere, cum ar fi cele care generează emisii 

de eșapament și procedeele de ardere la temperaturi ridicate, printre altele.  Pentru 

respectivele amestecuri, SCOEL a identificat posibilitatea unei absorbții 

semnificative prin piele, iar CCSS a convenit că este important să se introducă o 

valoare-limită de expunere profesională pentru amestecuri de HAP-uri și a 

recomandat să se continue activitatea de evaluare a aspectelor științifice cu scopul 

de a propune în viitor o valoare-limită de expunere profesională. Prin urmare, este 

oportun să li se asocieze o observație referitoare la piele în ▌ anexa III la Directiva 

2004/37/CE care să indice posibilitatea unei absorbții semnificative prin piele. Ar 

trebui efectuate și cercetări suplimentare pentru a evalua dacă este necesar să se 

stabilească o valoare-limită pentru amestecurile de HAP pentru a proteja mai bine 

lucrătorii împotriva respectivelor amestecuri. 
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(19) Tricloretilena îndeplinește criteriile de clasificare ca agent cancerigen (categoria 1B) 

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și, prin urmare, este un agent 

cancerigen astfel cum este definită în  Directiva 2004/37/CE. SCOEL a identificat 

tricloretilena drept cancerigen genotoxic. Este posibil ca, pe baza informațiilor 

disponibile, inclusiv a datelor științifice și tehnice, să se stabilească valori-limită 

pentru tricloretilenă în raport cu o perioadă de referință de opt ore (valoare-limită 

pentru expunerea de lungă durată) și cu o perioadă de referință mai scurtă, de 15 

minute ca medie ponderată în timp (valoare-limită pentru expunerea de scurtă 

durată). Pentru respectivul agent cancerigen, SCOEL a identificat posibilitatea unei 

absorbții semnificative prin piele, iar CCSS a convenit asupra unei valori-limită 

practice pe baza informațiilor disponibile, inclusiv a datelor științifice și tehnice. 

Prin urmare, este oportun să se stabilească valori-limită pentru expunerea de lungă 

durată și pentru expunerea de scurtă durată pentru tricloretilenă ▌ și să i se asocieze 

o observație referitoare la piele în ▌  anexa III la Directiva 2004/37/CE care să indice 

posibilitatea unei absorbții semnificative prin piele. Având în vedere evoluția 

dovezilor științifice și progresul tehnic, valorile-limită pentru respectiva substanță ar 

trebui să facă în continuare obiectul unei examinări deosebit de atente. 
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(20) 4,4′-Metilendianilina (MDA) îndeplinește criteriile de clasificare ca agent cancerigen 

(categoria 1B) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și, prin urmare, 

este un agent cancerigen astfel cum este definită în Directiva 2004/37/CE. SCOEL a 

concluzionat că nu este posibil să se stabilească o valoare-limită de expunere 

bazată pe criterii de sănătate pentru respectivul agent cancerigen fără valoare-

prag. Pe baza informațiilor disponibile, inclusiv a datelor științifice și tehnice, este 

posibil totuși să se stabilească o valoare-limită pentru 4,4′-Metilendianilină. Pentru 

respectivul agent cancerigen, SCOEL a identificat posibilitatea unei absorbții 

semnificative prin piele, iar CCSS a convenit asupra unei valori-limită practice, pe 

baza informațiilor disponibile, inclusiv a datelor științifice și tehnice. Prin urmare, 

este oportun să se stabilească o valoare-limită pentru 4,4′-Metilendianilină ▌  și ▌ să 

i se asocieze o observație referitoare la piele în ▌ anexa III la Directiva 2004/37/CE, 

care să indice posibilitatea unei absorbții semnificative prin piele. 

(21) Epiclorhidrina (1-clor-2,3-epoxipropan) îndeplinește criteriile de clasificare ca agent 

cancerigen (categoria 1B) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și, 

prin urmare, este un agent cancerigen astfel cum este definită în   Directiva 

2004/37/CE. SCOEL a concluzionat că nu este posibil să se stabilească o valoare-

limită de expunere bazată pe criterii de sănătate pentru respectivul agent cancerigen 

fără valoare-prag și a recomandat să se evite expunerea profesională. Pentru 

epiclorhidrină, SCOEL a identificat posibilitatea unei absorbții semnificative prin 

piele, iar CCSS a convenit asupra unei valori-limită practice, pe baza informațiilor 

disponibile, inclusiv a datelor științifice și tehnice. Prin urmare, este oportun să se 

stabilească o valoare-limită de expunere pentru epiclorhidrină ▌  și ▌ să i se asocieze 

o observație referitoare la piele în ▌  anexa III la Directiva 2004/37/CE, care să 

indice posibilitatea unei absorbții semnificative prin piele. 
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(22) Dibromura de etilenă (1,2-dibrometan, EDB) îndeplinește criteriile de clasificare ca 

agent cancerigen (categoria 1B) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 

și, prin urmare, este un agent cancerigen astfel cum este definită în  Directiva 

2004/37/CE. SCOEL a concluzionat că nu este posibil să se stabilească o valoare-

limită de expunere bazată pe criterii de sănătate pentru respectivul agent cancerigen 

fără valoare-prag și a recomandat să se evite expunerea profesională. Pentru 

dibromura de etilenă, SCOEL a identificat posibilitatea unei absorbții semnificative 

prin piele, iar CCSS a convenit asupra unei valori-limită practice, pe baza 

informațiilor disponibile, inclusiv a datelor științifice și tehnice. Prin urmare, este 

oportun să se stabilească o valoare-limită de expunere pentru dibromura de etilenă ▌  

și ▌ să i se asocieze o observație referitoare la piele în ▌ anexa III la Directiva 

2004/37/CE, care să indice posibilitatea unei absorbții semnificative prin piele. 
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(23) Diclorura de etilenă (1,2-dicloretan, EDC) îndeplinește criteriile de clasificare ca 

agent cancerigen (categoria 1B) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 

și, prin urmare, este un agent cancerigen astfel cum este definită în Directiva 

2004/37/CE. SCOEL a concluzionat că nu este posibil să se stabilească o valoare-

limită de expunere bazată pe criterii de sănătate pentru respectivul agent 

cancerigen fără valoare-prag. Pe baza informațiilor disponibile, inclusiv a datelor 

științifice și tehnice, este posibil totuși să se stabilească o valoare-limită pentru 

diclorura de etilenă. Pentru diclorura de etilenă, SCOEL a identificat posibilitatea 

unei absorbții semnificative prin piele, iar CCSS a convenit asupra unei valori-

limită practice, pe baza informațiilor disponibile, inclusiv a datelor științifice și 

tehnice, subliniind, în același timp, lipsa de date științifice actualizate și solide, în 

special în ceea ce privește modul de acțiune. Prin urmare, este oportun să se 

stabilească o valoare-limită de expunere pentru diclorura de etilenă ▌  și ▌ să i se 

asocieze o observație referitoare la piele în ▌ anexa III la Directiva 2004/37/CE, care 

să indice posibilitatea unei absorbții semnificative prin piele. 

▌ 
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(24) „Acordul privind protecția sănătății lucrătorilor prin respectarea bunelor practici 

în cadrul manipulării și utilizării siliciului cristalin și a produselor care îl conțin”, 

semnat de către asociațiile care formează Rețeaua europeană pentru silice 

(NEPSI), și alte acorduri ale partenerilor sociali, care oferă, în plus față de 

măsurile de reglementare, îndrumări și instrumente pentru a sprijini punerea în 

aplicare efectivă a obligațiilor angajatorilor prevăzute în Directiva 2004/37/CE, 

sunt instrumente importante care vin în completarea măsurilor de reglementare. 

Respectându-li-se totodată autonomia, Comisia ar trebui să încurajeze partenerii 

sociali să încheie astfel de acorduri. Respectarea acestor acorduri nu ar trebui 

considerată totuși drept prezumție de conformitate cu obligațiile angajatorilor 

prevăzute de Directiva 2004/37/CE. O listă actualizată periodic a acestor acorduri 

ar trebui să fie publicată pe site-ul web al Agenției Europene pentru Securitate și 

Sănătate în Muncă (EU-OSHA). 

(25) Comisia a consultat CCSS și a efectuat o consultare în două etape a partenerilor 

sociali europeni, în conformitate cu articolul 154 din Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene. 

(26) Prezenta directivă respectă drepturile fundamentale și principiile înscrise în Carta 

drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special la articolul 31 alineatul (1). 
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(27) Valorile-limită stabilite în prezenta directivă vor fi revizuite în contextul punerii în 

aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al 

Consiliului1 și a avizelor emise de două comitete din cadrul Agenției Europene 

pentru Produse Chimice (ECHA), [Comitetul pentru evaluarea riscurilor (CER) și 

Comitetul pentru analiză socioeconomică (CASE)], în special pentru a se ține seama 

de interacțiunea dintre valorile-limită stabilite în Directiva 2004/37/CE și relațiile 

doză-răspuns, de informațiile privind expunerea efectivă și, dacă sunt disponibile, de 

nivelurile calculate fără efect (Derived No Effect Level, DNEL) obținute pentru 

substanțele chimice periculoase, în conformitate cu regulamentul respectiv, pentru a 

proteja lucrătorii într-un mod eficace. 

                                                 
1 Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 

2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice 

(REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 

1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului 

(CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 

91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (JO L 396, 30.12.2006, p. 1). 
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(28) Întrucât obiectivele prezentei directive, de a îmbunătăți condițiile de viață și de 

muncă și de a proteja sănătatea lucrătorilor de riscurile specifice determinate de 

expunerea la agenți cancerigeni și mutageni, nu pot fi realizate în mod satisfăcător 

de către statele membre, dar, datorită dimensiunii și efectelor lor, pot fi realizate mai 

bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul 

subsidiarității, astfel cum este enunțat la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea 

Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la 

articolul respectiv, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru 

atingerea acestor obiective. 

(29) Având în vedere că prezenta directivă se referă la protecția sănătății și securității 

lucrătorilor la locul de muncă, termenul de transpunere a acesteia ar trebui să fie de 

doi ani de la data intrării sale în vigoare. 

(30) Prin urmare, Directiva 2004/37/CE ar trebui modificată în consecință. 
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(31) În conformitate cu Declarația politică comună a statelor membre și a Comisiei din 28 

septembrie 2011 privind documentele explicative1▌, statele membre s-au angajat ca, 

în cazurile justificate, la notificarea măsurilor de transpunere să transmită, de 

asemenea, unul sau mai multe documente care să explice relația dintre componentele 

unei directive și părțile corespunzătoare din instrumentele naționale de transpunere. 

În ceea ce privește prezenta directivă, legiuitorul consideră că este justificată 

transmiterea unor astfel de documente, 

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ: 

                                                 
1 JO C 369, 17.12.2011, p. 14. 
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Articolul 1 

Directiva 2004/37/CE se modifică după cum urmează: 

1. se introduce următorul articol: 

„Articolul 13a 

Acordurile partenerilor sociali 

Acordurile partenerilor sociali eventual încheiate în domeniul de aplicare al 

prezentei directive se publică pe site-ul web al Agenției Europene pentru Sănătate 

și Securitate în Muncă (EU-OSHA). Lista respectivă este actualizată periodic.”; 

2. în anexa I, se adaugă următoarele puncte: 

„7. Activități profesionale care implică expunerea cutanată la uleiuri minerale 

care au fost utilizate în prealabil în motoarele cu ardere internă pentru a lubrifia și a 

răci piesele mobile din motor. 

8. Activități profesionale care implică expunerea la emisiile de eșapament ale 

motoarelor diesel.”; 

3. anexa III se înlocuiește cu textul prevăzut în anexa la prezenta directivă. 
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Articolul 2 

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

administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive în termen de cel 

mult doi ani de la data intrării în vigoarea acesteia. Statele membre informează de 

îndată Comisia cu privire la textul respectivelor măsuri. Atunci când statele membre 

adoptă respectivele măsuri, acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt 

însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Modalitatea de 

efectuare a unei astfel de trimiteri se stabilește de statele membre. 

(2) Statele membre comunică Comisiei textul măsurilor de drept intern pe care le adoptă 

în domeniul reglementat prin prezenta directivă. 

Articolul 3 

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

Uniunii Europene. 
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Articolul 4 

Prezenta directivă se adresează statelor membre. 

Adoptată la, 

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu 

Președintele Președintele 
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ANEXĂ 

„ANEXA III 

Valori-limită și alte dispoziții direct conexe (articolul 16) 

A. VALORI-LIMITĂ ALE EXPUNERII PROFESIONALE 

Denumirea agentului Nr. CE(1) Nr. CAS(2) 

Valori-limită 

Observație Măsuri tranzitorii 8 ore(3) Termen scurt(4) 

mg/m3(5) ppm(6) f/ml(7) mg/m3(5) ppm(6) f/ml(7) 

Pulbere de lemn de esență tare _ _ 2(8) _ _ _ _ _ _ Valoare-limită 3 mg/m3 până 

la 17 ianuarie 2023 

Compușii de crom (VI) care 

sunt substanțe cancerigene în 

sensul articolului 2 litera (a) 

punctul (i) din prezenta 

directivă 

(ca crom) 

_ _ 0,005 _ _ _ _ _ _ Valoare-limită 0,010 mg/m3 

până la 17 ianuarie 2025 

Valoare-limită: 0,025 mg/m3 

pentru procedeele de sudură și 

de tăiere cu plasmă sau 

procesele de lucru similare 

care generează fumuri până 

la 17 ianuarie 2025 

Fibre ceramice refractare care 

sunt substanțe cancerigene în 

sensul articolului 2 litera (a) 

punctul (i) 

_ _ _ _ 0,3 _ _ _ _  

Pulbere respirabilă de silice 

cristalină 

_ _ 0,1(9) _ _ _ _ _ _  

Benzen 200-753-7 71-43-2 3,25 1 _ _ _ _ piele(10)  

Clorură de vinil monomer 200-831-0 75-01-4 2,6 1 _ _ _ _ _  
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Denumirea agentului Nr. CE(1) Nr. CAS(2) 

Valori-limită 

Observație Măsuri tranzitorii 8 ore(3) Termen scurt(4) 

mg/m3(5) ppm(6) f/ml(7) mg/m3(5) ppm(6) f/ml(7) 

Oxid de etilenă 200-849-9 75-21-8 1,8 1 _ _ _ _ piele(10)  

1,2-Epoxipropan 200-879-2 75-56-9 2,4 1 _ _ _ _ _  

Tricloretilenă 201-167-4 79-01-6 54,7 10 _ 164,1 30 _ piele(10)  

Acrilamidă 201-173-7 79-06-1 0,1 _ _ _ _ _ piele(10)  

2-Nitropropan 201-209-1 79-46-9 18 5 _ _ _ _ _  

o-Toluidină 202-429-0 95-53-4 0,5 0,1 _ _ _ _ piele(10)  

4,4'-Metilendianilină 202-974-4 101-77-9 0,08 _ _ _ _ _ piele(10)  

Epiclorhidrină 203-439-8 106-89-8 1,9  _ _ _ _ _ piele(10)  

Dibromură de etilenă 203-444-5 106-93-4 0,8  0,1 _ _ _ _ piele(10)  

1,3-Butadienă 203-450-8 106-99-0 2,2 1 _ _ _ _ _  

Diclorură de etilenă 203-458-1 107-06-2 8,2  2 _ _ _ _ piele(10)  

Hidrazină 206-114-9 302-01-2 0,013 0,01 _ _ _ _ piele(10)  

Brometilenă 209-800-6 593-60-2 4,4 1 _ _ _ _ _  
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Denumirea agentului Nr. CE(1) Nr. CAS(2) 

Valori-limită 

Observație Măsuri tranzitorii 8 ore(3) Termen scurt(4) 

mg/m3(5) ppm(6) f/ml(7) mg/m3(5) ppm(6) f/ml(7) 

Emisii de eșapament ale 

motoarelor diesel 

  0,05*       Valoarea-limită se aplică de 

la … [patru ani de la intrarea 

în vigoare a prezentei 

directive de modificare]. 

Pentru exploatările miniere 

subterane și construcțiile de 

tuneluri, valoarea-limită se 

aplică de la …[șapte ani de la 

intrarea în vigoare a 

prezentei directive de 

modificare]. 

Amestecuri de hidrocarburi 

aromatice policiclice, mai ales 

cele care conțin benzo[a]piren 

care sunt agenți cancerigeni 

astfel cum sunt definite în 

prezenta directivă 

        piele(10)  



 

 51 

Denumirea agentului Nr. CE(1) Nr. CAS(2) 

Valori-limită 

Observație Măsuri tranzitorii 8 ore(3) Termen scurt(4) 

mg/m3(5) ppm(6) f/ml(7) mg/m3(5) ppm(6) f/ml(7) 

Uleiuri minerale care au fost 

utilizate în prealabil în 

motoare cu ardere internă 

pentru a lubrifia și a răci 

piesele mobile din motor 

        piele(10)  

_____________ 

(1) Nr. CE, și anume EINECS, ELINCS sau NLP, este numărul oficial al substanței în Uniunea Europeană, astfel cum este definit în anexa VI 

partea 1 punctul 1.1.1.2 din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008. 

(2) Nr. CAS: număr de înregistrare al Chemical Abstracts Service. 

(3) Măsurat sau calculat în raport cu o perioadă de referință de opt ore ca medie ponderată în timp (MPT). 

(4) Limită pentru expunerea de scurtă durată. Valoare-limită peste care nu trebuie să existe o expunere și care se raportează la o perioadă de 15 

minute, cu excepția cazului în care se precizează altfel. 

(5) mg/m3 = miligrame per metru cub de aer la 20 °C și 101,3 kPa (presiune de 760 mm coloană de mercur). 

(6) ppm = părți per milion exprimate ca volum în aer (ml/m3). 

(7) f/ml = fibre per mililitru. 

(8) Fracțiune inhalabilă: dacă pulberile de lemn de esență tare sunt amestecate cu alte pulberi de lemn, valoarea-limită se aplică tuturor pulberilor 

de lemn prezente în amestecul respectiv. 

(9) Fracția respirabilă. 

(10) Contribuție substanțială la încărcarea totală din organism prin posibilă expunere cutanată. 

* Măsurat sub formă de carbon elemental. 

▌ 
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B. ALTE DISPOZIȚII DIRECT CONEXE  

 

p.m.”. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0490 

Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) ***I 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 11 decembrie 2018 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și 

al Consiliului de înființare a Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) și de abrogare a Regulamentului (CEE) 

nr. 337/75 (COM(2016)0532 – C8-0343/2016 – 2016/0257(COD)) 

 

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0532), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 166 alineatul (4), articolul 165 alineatul (4) și articolul 149 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0343/2016), 

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

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

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 30 martie 20171, 

– după consultarea Comitetului Regiunilor, 

                                                 
1  JO C 209, 30.6.2017, p. 49. 
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– 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 9 noiembrie 2018, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu 

articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

– având în vedere articolul 59 și 39 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și avizul Comisiei pentru bugete (A8-0273/2017), 

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

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod 

substanțial propunerea; 

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 
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P8_TC1-COD(2016)0257 

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11 decembrie 2018 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2018/... al 

Parlamentului European și al Consiliului de înființare a Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) și de 

abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 337/75 al Consiliului 

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 166 alineatul (4) și articolul 165 alineatul (4) ▌, 

având în vedere propunerea Comisiei Europene, 

după transmiterea proiectului de act legislativ parlamentelor naționale, 

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European1, 

după consultarea Comitetului Regiunilor, 

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară2, 

                                                 
1 JO C 209, 30.6.2017, p. 49. 
2  Poziția Parlamentului European din 11 decembrie 2018. 
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întrucât: 

(1) Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) a fost înființat prin Regulamentul (CEE) nr. 337/75 al Consiliului1 

pentru a asista Comisia în încurajarea, la nivelul Uniunii, a promovării și a dezvoltării formării profesionale și formării la locul de muncă. 

(2) De la înființarea sa în 1975, Cedefop a jucat un rol important în sprijinirea dezvoltării unei politici comune în domeniul educației și formării 

profesionale. În același timp, conceptul și importanța formării profesionale s-au dezvoltat sub influența schimbărilor constante ale piețelor forței 

de muncă, a evoluțiilor tehnologice, în special în domeniul digital, și a creșterii mobilității forței de muncă. Acești factori cresc dificultatea 

asigurării unei mai bune corelări între competențe și calificări și cererea în evoluție constantă. Politicile de formare profesională au evoluat 

în consecință și includ o varietate de instrumente și inițiative, inclusiv cele legate de competențe și calificări, și validarea învățării, care 

depășesc în mod necesar granițele tradiționale ale educației și formării profesionale. Caracterul activităților Cedefop ar trebui prin urmare să fie 

definit în mod clar, astfel încât să reflecte mai bine activitățile sale curente, care depășesc educația și formarea profesională și includ 

activități privind competențele și calificările, iar terminologia folosită pentru a descrie obiectivele și sarcinile Cedefop ar trebui să fie adaptată 

pentru a reflecta respectivele evoluții. 

                                                 
1  Regulamentul (CEE) nr. 337/75 al Consiliului din 10 februarie 1975 privind înființarea Centrului European pentru dezvoltarea formării 

profesionale (JO L 39, 13.2.1975, p. 1). 
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(3) Raportul de evaluare al Cedefop din 2013 a concluzionat că Regulamentul (CEE) nr. 337/75 ar trebui să fie modificat pentru a include 

activitățile Cedefop referitoare la competențe ca una dintre atribuțiile acestuia și pentru a integra mai clar activitatea sa cu privire la raportarea 

politică și la instrumentele și inițiativele europene comune. 

(4) Sprijinirea punerii în aplicare a unei politici în domeniul educației și formării profesionale va necesita plasarea accentului pe interfața dintre 

educație și formare și domeniul muncii, pentru a asigura faptul că aptitudinile, cunoștințele și competențele dobândite susțin învățarea de-a 

lungul vieții, integrarea și capacitatea de inserție profesională pe piețele forței de muncă aflate în continuă schimbare și sunt relevante pentru 

nevoile cetățenilor și ale societății. 

(5) Regulamentul (CEE) nr. 337/75 a fost modificat de mai multe ori. Întrucât urmează să fie efectuate alte modificări, regulamentul respectiv ar 

trebui să fie abrogat și înlocuit din motive de claritate. 

(6) Normele care reglementează Cedefop ar trebui să fie stabilite, în măsura în care este posibil și ținând seama de caracterul său tripartit, în 

conformitate cu principiile Declarației comune a Parlamentului European, a Consiliului Uniunii Europene și a Comisiei Europene privind 

agențiile descentralizate din 19 iulie 2012.  
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(7) Întrucât cele trei agenții tripartite, și anume Cedefop, Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) și 

Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA), abordează aspecte legate de piața forței de muncă, de mediul de lucru, 

de educația și formarea profesională și de competențe, este necesară o coordonare strânsă între ele. De asemenea, este necesară o cooperare 

strânsă cu Fundația Europeană de Formare (ETF). Prin urmare, în activitatea sa, Cedefop ar trebui să completeze activitatea ETF, a 

Eurofound și a EU-OSHA atunci când au domenii similare de interes, recurgând totodată cu predilecție la instrumente care funcționează 

bine, cum ar fi memorandumurile de înțelegere. Cedefop ar trebui să exploateze modalitățile de a spori eficiența și sinergiile și ar trebui să 

evite suprapunerea activităților sale cu cele ale ETF, Eurofound și EU-OSHA, precum și cu cele ale Comisiei. În plus, dacă este cazul, 

Cedefop ar trebui să urmărească să coopereze eficient cu capacitățile de cercetare interne ale instituțiilor Uniunii și ale organismelor 

specializate externe. 

(8) În cursul evaluării Cedefop, Comisia ar trebui să se consulte cu principalele părți interesate, inclusiv cu membrii consiliului de 

administrație și cu membrii Parlamentului European. 
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(9) Caracterul tripartit al Cedefop, al Eurofound și al EU-OSHA exprimă foarte bine abordarea cuprinzătoare, bazată pe dialogul social dintre 

partenerii sociali și autoritățile naționale și ale Uniunii, dialog extrem de important pentru a găsi în comun soluții sociale și economice 

sustenabile. 

(10) Pentru a raționaliza procesul decizional al Cedefop și a contribui la creșterea eficienței și a eficacității, ar trebui să se introducă o structură 

de guvernanță pe două niveluri. În acest scop, statele membre, organizațiile patronale și sindicale naționale și Comisia ar trebui să fie 

reprezentate în cadrul unui consiliu de administrație învestit cu competențele necesare, inclusiv cu competența de a adopta bugetul și de a 

aproba documentul de programare. În documentul de programare, care conține programul multianual de activitate al Cedefop și programul 

său anual de activitate, consiliul de administrație ar trebui să stabilească prioritățile strategice ale activităților Cedefop. În plus, normele 

adoptate de consiliul de administrație pentru prevenirea și gestionarea conflictelor de interese ar trebui să conțină măsuri pentru detectarea 

riscurilor potențiale într-un stadiu timpuriu. 
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(11) Pentru buna funcționare a Cedefop, statele membre, organizațiile patronale și sindicale europene și Comisia ar trebui să se asigure că 

persoanele care urmează să fie numite în consiliul de administrație au cunoștințe adecvate în domeniul educației și formării profesionale, al 

competențelor și al calificărilor, astfel încât să poată lua decizii strategice și să supravegheze activitățile Cedefop. 

(12) Ar trebui să se instituie un comitet executiv care să aibă sarcina de a pregăti în mod corespunzător reuniunile consiliului de administrație și 

de a sprijini procesul decizional și procesul de monitorizare ale acestuia. Ca parte a sprijinului acordat consiliului de administrație, ar 

trebui să fie posibil, dacă este necesar, din motive de urgență, ca respectivul comitet executiv să ia anumite decizii provizorii în numele 

consiliului de administrație. Consiliul de administrație ar trebui să adopte regulamentul de procedură al comitetului executiv. 

(13) Directorul executiv ar trebui să răspundă de gestionarea generală a Cedefop în conformitate cu direcția strategică stabilită de consiliul de 

administrație, inclusiv de administrarea curentă, precum și de gestiunea financiară și de gestionarea resurselor umane. Directorul executiv 

ar trebui să exercite competențele care îi sunt încredințate. Ar trebui ca aceste competențe să poată fi suspendate în împrejurări 

excepționale, cum ar fi conflictele de interese sau o încălcare gravă a obligațiilor prevăzute în Statutul funcționarilor Uniunii Europene 

(Statutul funcționarilor). 



 

 61 

 

(14) Principiul egalității reprezintă un principiu fundamental al dreptului Uniunii. Acesta prevede că egalitatea între femei și bărbați trebuie 

asigurată în toate domeniile, inclusiv în ceea ce privește încadrarea în muncă, munca și remunerarea. Toate părțile ar trebui să urmărească 

realizarea unei reprezentări echilibrate a femeilor și a bărbaților în cadrul consiliului de administrație și al comitetului executiv. Acest 

obiectiv ar trebui să fie urmărit și de consiliul de administrație în cazul președintelui și al vicepreședinților săi, în ansamblul lor, precum și 

de grupurile care reprezintă guvernele, organizațiile patronale și sindicale în cadrul consiliului de administrație în cazul desemnării 

supleanților care să participe la reuniunile comitetului executiv. 

(15) Cedefop are un birou de legătură la Bruxelles. Ar trebui menținută posibilitatea de funcționare a respectivului birou. 
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(16) Dispozițiile financiare și dispozițiile privind programarea și raportarea referitoare la Cedefop ar trebui să fie actualizate. Regulamentul delegat 

(UE) nr. 1271/2013 al Comisiei1 prevede că Cedefop urmează să efectueze evaluări ex ante și evaluări ex post ale acelor programe și 

activități care implică cheltuieli semnificative. Cedefop ar trebui să ia în considerare aceste evaluări în programarea sa multianuală și în 

cea anuală. 

(17) Pentru a garanta deplina sa autonomie și independență și pentru a-i permite să-și îndeplinească obiectivele și atribuțiile în conformitate cu 

prezentul regulament, Cedefop ar trebui să beneficieze de un buget adecvat și autonom, ale cărui venituri să provină în principal dintr-o 

contribuție de la bugetul general al Uniunii. Procedura bugetară a Uniunii ar trebui să se aplice Cedefop în ceea ce privește contribuția 

Uniunii și orice altă eventuală subvenție de la bugetul general al Uniunii. Conturile Cedefop ar trebui să fie auditate de Curtea de Conturi. 

(18) Serviciile de traducere necesare pentru funcționarea Cedefop ar trebui să fie asigurate de Centrul de Traduceri pentru Organismele 

Uniunii Europene (Centrul de Traduceri). Cedefop ar trebui să colaboreze cu Centrul de Traduceri pentru a stabili indicatori privind 

calitatea, punctualitatea și confidențialitatea, pentru a identifica clar nevoile și prioritățile Cedefop și pentru a crea proceduri transparente 

și obiective pentru procesul de traducere. 

                                                 
1 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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(19) Dispozițiile privind personalul Cedefop ▌ ar trebui să fie în concordanță cu Statutul funcționarilor și cu Regimul aplicabil celorlalți agenți ai 

Uniunii (Regimul aplicabil celorlalți agenți), stabilite prin Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 al Consiliului1. 

(20) Cedefop ar trebui să ia măsurile necesare pentru a asigura manipularea și prelucrarea sigură a informațiilor confidențiale. În cazul în care este 

necesar, Cedefop ar trebui să adopte norme de securitate echivalente cu cele prevăzute în Deciziile (UE, Euratom) 2015/4432 și (UE, Euratom) 

2015/4443 ale Comisiei. 

(21) Este necesar să se prevadă dispoziții bugetare tranzitorii și dispoziții tranzitorii privind consiliul de administrație și personalul ▌, pentru a 

asigura continuitatea activităților Cedefop până la punerea în aplicare a prezentului regulament, 

 

                                                 
1 JO L 56, 4.3.1968, p. 1.  
2 Decizia (UE, Euratom) 2015/443 a Comisiei din 13 martie 2015 privind securitatea în cadrul Comisiei (JO L 72, 17.3.2015, p. 41). 
3  Decizia (UE, Euratom) 2015/444 a Comisiei din 13 martie 2015 privind normele de securitate pentru protecția informațiilor UE clasificate (JO 

L 72, 17.3.2015, p. 53). 
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ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 

 

CAPITOLUL I 

OBIECTIVE ȘI ATRIBUȚII 

Articolul 1 

Înființare și obiective  

(1) Se înființează Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) ▌, ca agenție a Uniunii. 

(2) Obiectivul Cedefop este de a sprijini promovarea, elaborarea și punerea în aplicare a politicilor Uniunii în domeniul educației și formării 

profesionale, precum și al competențelor și calificărilor în colaborare cu Comisia, cu statele membre și cu partenerii sociali.  

În acest scop, Cedefop îmbunătățește și difuzează cunoștințele, furnizează dovezi și servicii pentru elaborarea politicilor, inclusiv concluzii 

bazate pe cercetare, și facilitează schimbul de cunoștințe între actorii de la nivelul Uniunii și la nivel național ▌. 
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Articolul 2 

Atribuții 

(1) Cedefop are următoarele atribuții în ceea ce privește domeniile de politică menționate la articolul 1 alineatul (2), respectând pe deplin 

responsabilitățile statelor membre: 

(a) analizează tendințele în politicile și sistemele din domeniul educației și formării profesionale și al competențelor și calificărilor și 

furnizează analize comparative ale acestora între țări; 

(b) analizează tendințele pieței forței de muncă în raport cu competențele și calificările și cu educația și formarea profesională;  

(c) analizează și contribuie la evoluțiile legate de proiectarea și acordarea calificărilor, organizarea acestora în cadre de calificări, precum și 

funcția lor pe piața forței de muncă, în raport cu educația și formarea profesională, în vederea consolidării transparenței și a 

recunoașterii acestora; 

(d) analizează și contribuie la evoluțiile în domeniul validării învățării non-formale și informale;  

(e) desfășoară sau comandă studii și efectuează cercetări cu privire la evoluțiile socioeconomice relevante și la aspectele de politică conexe; 
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(f) pune la dispoziție forumuri pentru schimbul de experiență și de informații între guverne, parteneri sociali și alte părți interesate de la 

nivel național ▌; 

(g) contribuie, inclusiv prin informații și analize bazate pe fapte concrete, la punerea în aplicare a reformelor și politicilor la nivel 

național; 

(h) difuzează informații pentru a contribui la politici și pentru a crește gradul de conștientizare și de înțelegere a potențialului educației și 

formării profesionale în promovarea și susținerea capacității de inserție profesională a persoanelor, a productivității ▌și a învățării de-a 

lungul vieții; 

(i) gestionează instrumente, seturi de date și servicii pentru educația și formarea profesională, competențe, ocupații și calificări și le pune 

la dispoziția cetățenilor, a întreprinderilor, a factorilor de decizie politică, a partenerilor sociali și a altor părți interesate.  

(j) stabilește, în conformitate cu articolul 29, o strategie pentru relațiile cu țări terțe și cu organizații internaționale privind aspectele 

pentru care este competent Cedefop; 
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(2) În cazul în care sunt necesare noi studii și înainte de a lua decizii de politică, instituțiile Uniunii iau în considerare expertiza Cedefop și 

toate studiile pe care acesta le-a desfășurat sau le poate desfășura în domeniul respectiv, în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) 

2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului1. 

(3) În cadrul activităților sale, Cedefop ia în considerare legăturile care există între educația și formarea profesională și celelalte sectoare ale 

educației și formării.  

(4) Cedefop poate încheia acorduri de cooperare cu alte agenții relevante ale Uniunii, pentru a facilita și promova cooperarea cu ele. 

(5) În îndeplinirea atribuțiilor sale, Cedefop menține un dialog strâns în special cu organismele specializate din domeniul politicilor privind 

educația și formarea profesională și competențele și calificările, publice sau private, naționale sau internaționale, cu autoritățile publice, cu 

instituțiile de învățământ, cu organizațiile patronale și sindicale și cu organisme naționale tripartite, atunci când există. Fără a aduce atingere 

obiectivelor și scopurilor sale, Cedefop cooperează cu alte agenții ale Uniunii, în special cu ETF, Eurofound și EU-OSHA, pentru a 

promova sinergiile și complementaritatea cu activitățile acestora, evitând totodată orice dublare a eforturilor. 

                                                 
1  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. 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1). 
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CAPITOLUL II 

ORGANIZAREA CEDEFOP 

Articolul 3 

Structura administrativă și de conducere 

Structura administrativă și de conducere a Cedefop cuprinde: 

(a) un consiliu de administrație; 

(b) un comitet executiv; 

(c) un director executiv,. 

SECȚIUNEA 1 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 

Articolul 4 

Componența consiliului de administrație 

(1) Consiliul de administrație este format din: 

(a) un membru, care reprezintă guvernul, din fiecare stat membru; 
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(b) un membru, care reprezintă organizațiile patronale, din fiecare stat membru; 

(c) un membru, care reprezintă organizațiile sindicale, din fiecare stat membru;  

(d) trei membri care reprezintă Comisia;  

(e) un expert independent numit de Parlamentul European. 

Fiecare dintre membrii menționați la literele (a)-(d) are drept de vot. 

Consiliul numește membrii menționați la literele (a), (b) și (c) dintre candidații desemnați de statele membre și, respectiv, de organizațiile 

patronale și sindicale europene.  

Comisia numește membrii menționați la litera (d).  

Comisia competentă a Parlamentului European numește expertul menționat la litera (e). 
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(2) Fiecare membru al consiliului de administrație are un supleant. Supleantul reprezintă membrul în absența acestuia. Supleantul este numit în 

conformitate cu alineatul (1). 

(3) Membrii consiliului de administrație și supleanții acestora sunt desemnați și numiți pe baza cunoștințelor lor în domeniul educației și formării 

profesionale și al competențelor și calificărilor, ținând seama de competențele lor relevante, cum ar fi competențele manageriale, 

administrative și bugetare, și de expertiza lor în domeniul atribuțiilor de bază ale Cedefop, astfel încât să exercite un rol de supraveghere 

eficace. Toate părțile reprezentate în consiliul de administrație depun eforturi pentru a limita rata de înlocuire a reprezentanților lor, în scopul 

de a asigura continuitatea activității consiliului. Toate părțile urmăresc să asigure o reprezentare echilibrată a femeilor și a bărbaților în 

consiliul de administrație. 

(4) Fiecare membru și fiecare supleant semnează o declarație scrisă în momentul preluării funcției în care declară că nu se află într-o situație 

de conflict de interese. Fiecare membru și fiecare supleant își actualizează declarația în cazul unei modificări a circumstanțelor în ceea ce 

privește orice conflict de interese. Cedefop publică declarațiile de interese și actualizările acestora pe site-ul său web. 



 

 72 

 

 

(5) Mandatul membrilor și al supleanților acestora este de patru ani. Mandatul respectiv poate fi reînnoit. La expirarea mandatului sau în cazul 

demisiei lor, membrii și supleanții rămân în funcție până la reînnoirea mandatului sau până la înlocuirea lor.  

(6) În cadrul consiliului de administrație, reprezentanții guvernelor, ai organizațiilor patronale și ai organizațiilor sindicale formează fiecare câte 

un grup. Fiecare grup desemnează un coordonator, pentru a mări eficiența deliberărilor în cadrul grupului și între grupuri. Coordonatorii 

grupurilor angajatorilor și angajaților sunt reprezentanți ai organizațiilor respective la nivel european și pot fi desemnați dintre membrii numiți 

ai consiliului de administrație. Coordonatorii care nu sunt membri numiți ai consiliului de administrație în conformitate cu alineatul (1) 

participă la ședințele consiliului de administrație fără drept de vot. 
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Articolul 5 

Atribuțiile consiliului de administrație 

(1) Consiliul de administrație: 

(a) oferă orientările strategice pentru activitățile Cedefop ▌; 

(b) adoptă în fiecare an, cu o majoritate de două treimi dintre membrii cu drept de vot și în conformitate cu articolul 6, documentul de 

programare al Cedefop, care conține programul multianual de activitate al Cedefop și programul său anual de activitate pentru anul 

următor; 

(c) adoptă, cu o majoritate de două treimi dintre membrii cu drept de vot, bugetul anual al Cedefop și exercită alte funcții în privința 

bugetului respectiv în conformitate cu capitolul III; 

(d) adoptă un raport anual de activitate consolidat, împreună cu o evaluare privind activitățile Cedefop, transmite documentele respective, 

până la data de 1 iulie a fiecărui an, Parlamentului European, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi ▌și face public raportul anual de 

activitate consolidat; 
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(e) adoptă normele financiare aplicabile Cedefop în conformitate cu articolul 16; 

(f) adoptă o strategie antifraudă, proporțională cu riscurile de fraudă, ținând seama de costurile și de beneficiile măsurilor care urmează să 

fie puse în aplicare; 

(g) adoptă norme pentru prevenirea și gestionarea conflictelor de interese în ceea ce îi privește pe membrii săi și pe experții independenți, 

precum și pe experții naționali detașați și alte categorii de personal care nu sunt angajate de către Cedefop, astfel cum se prevede la 

articolul 19; 

(h) adoptă și actualizează periodic planurile de comunicare și de difuzare, pe baza unei analize a nevoilor și le reflectă în documentul de 

programare al Cedefop;  

(i) adoptă regulamentul său de procedură;  
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(j) în conformitate cu alineatul (2), exercită, în ceea ce privește personalul Cedefop, competențele de autoritate împuternicită să facă 

numiri, conferite prin Statutul funcționarilor, și competențele de autoritate abilitată să încheie contracte de muncă, conferite prin 

Regimul aplicabil celorlalți agenți (denumite în continuare „competențe de autoritate împuternicită să facă numiri”) 

(k) adoptă norme de punere în aplicare corespunzătoare pentru a asigura punerea în aplicare a Statutului funcționarilor și a Regimului 

aplicabil celorlalți agenți în conformitate cu articolul 110 din Statutul funcționarilor; 

(l) numește directorul executiv și, după caz, îi prelungește mandatul sau îl demite din funcție, în conformitate cu articolul 18; 

(m) numește un contabil, căruia i se aplică Statutul funcționarilor și Regimul aplicabil celorlalți agenți și care este complet independent în 

îndeplinirea îndatoririlor sale;  

(n) adoptă regulamentul de procedură al comitetului executiv; 
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(o) monitorizează luarea de măsuri adecvate în urma concluziilor și a recomandărilor care decurg din rapoartele de audit și din evaluările 

interne sau externe, precum și din investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF); 

▌ 

(p) autorizează stabilirea unor acorduri de cooperare cu autoritățile competente din țările terțe și cu organizațiile internaționale în 

conformitate cu articolul 29 ▌. 

(2) Consiliul de administrație adoptă, în conformitate cu articolul 110 din Statutul funcționarilor, o decizie în baza articolului 2 alineatul (1) din 

Statutul funcționarilor și a articolului 6 din Regimul aplicabil celorlalți agenți, prin care competențele relevante de autoritate împuternicită să 

facă numiri sunt delegate directorului executiv și în care sunt stabilite condițiile în care această delegare de competențe poate fi suspendată. 

Directorul executiv este autorizat să subdelege aceste competențe. 

În cazul în care apar împrejurări excepționale care impun acest lucru, consiliul de administrație poate ▌să suspende temporar delegarea 

competențelor de autoritate împuternicită să facă numiri către directorul executiv și delegarea competențelor subdelegate de către directorul 

executiv. În astfel de cazuri, consiliul de administrație deleagă competențele respective, pe o perioadă limitată, unuia dintre reprezentanții 

Comisiei pe care îl desemnează sau unui alt membru al personalului decât directorul executiv.  
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Articolul 6 

Programare multianuală și anuală 

(1) În fiecare an, directorul executiv elaborează, în conformitate cu articolul 11 alineatul (5) litera (e), un proiect de document de programare care 

conține programarea multianuală și un program anual de activitate, în conformitate cu articolul 32 din Regulamentul delegat (UE) 

nr. 1271/2013 ▌. 

(2) Directorul executiv prezintă proiectul de document de programare menționat la alineatul (1) consiliului de administrație. După aprobarea 

de către consiliul de administrație, proiectul de document de programare este transmis Comisiei, Parlamentului European și Consiliului cel 

târziu până la data de 31 ianuarie a fiecărui an. Directorul executiv transmite orice versiuni actualizate ale documentului respectiv în 

conformitate cu aceeași procedură. Consiliul de administrație adoptă documentul de programare ținând seama de avizul Comisiei. 

Documentul de programare devine definitiv după adoptarea finală a bugetului general al Uniunii și, dacă este necesar, se ajustează în 

consecință. 
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(3) Programul multianual de activitate stabilește programarea strategică globală, inclusiv obiectivele, rezultatele preconizate și indicatorii de 

performanță, evitând suprapunerile în materie de programare cu alte agenții. De asemenea, acesta stabilește programarea resurselor, inclusiv 

bugetul multianual și personalul. El include o strategie privind relațiile cu țările terțe și cu organizațiile internaționale în conformitate cu 

articolul 29, acțiunile legate de această strategie, precum și o specificare a resurselor asociate. 

(4) Programul anual de activitate este în concordanță cu programul multianual de activitate menționat la alineatul (3) și include: 

(a) obiectivele detaliate și rezultatele preconizate, inclusiv indicatorii de performanță;  

(b) ▌o descriere a acțiunilor care urmează să fie finanțate, inclusiv măsurile planificate care urmăresc creșterea eficienței; 
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(c) informații care indică resursele financiare și umane alocate fiecărei acțiuni, în conformitate cu principiile întocmirii bugetului și ale 

gestionării pe activități; 

(d) eventuale acțiuni pentru relațiile cu țări terțe și cu organizații internaționale, în conformitate cu articolul 29. 

Acesta indică în mod clar acțiunile care au fost adăugate, modificate sau eliminate în comparație cu exercițiul financiar precedent.  

(5) Consiliul de administrație modifică programul anual de activitate adoptat în cazul în care Cedefop îi este încredințată o nouă activitate. 

Consiliul de administrație poate să-i delege directorului executiv competența de a aduce modificări nesubstanțiale programului anual de 

activitate.  

Orice modificare substanțială a programului anual de activitate se adoptă în conformitate cu aceeași procedură ca programul anual de 

activitate inițial. 

(6) Programarea resurselor se actualizează anual. Programarea strategică se actualizează după caz și abordează în special rezultatul evaluării 

menționate la articolul 27. 

Încredințarea către Cedefop a unei noi activități pentru a îndeplini atribuțiile prevăzute la articolul 2 este luată în considerare la 

programarea sa financiară și la programarea resurselor acesteia, fără a aduce atingere competențelor Parlamentului European și ale 

Consiliului („autoritatea bugetară”). 
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Articolul 7 

Președintele consiliului de administrație 

(1) Consiliul de administrație alege un președinte și trei vicepreședinți, după cum urmează: 

(a) unul dintre membrii care reprezintă guvernele statelor membre;  

(b) unul dintre membrii care reprezintă organizațiile patronale;  

(c) unul dintre membrii care reprezintă organizațiile sindicale; și  

(d) unul dintre membrii care reprezintă Comisia.  

Președintele și vicepreședinții sunt aleși cu o majoritate de două treimi din membrii cu drept de vot ai consiliului de administrație. 

(2) Mandatul președintelui și al vicepreședinților este de un an. Mandatul acestora poate fi reînnoit ▌. ▌Dacă pe durata mandatului încetează 

calitatea acestora de membri ai consiliului de administrație, mandatul lor expiră automat la aceeași dată.  
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Articolul 8 

Reuniunile consiliului de administrație 

(1) Președintele convoacă reuniunile consiliului de administrație.  

(2) Directorul executiv participă la deliberări, fără drept de vot. 

(3) Consiliul de administrație se reunește în ședință ordinară o dată pe an. În plus, acesta se reunește la inițiativa președintelui, la solicitarea 

Comisiei sau la solicitarea a cel puțin o treime dintre membrii săi. 

(4) Consiliul de administrație poate invita orice persoană a cărei opinie poate fi de interes să participe la reuniunile sale în calitate de observator. 

Reprezentanții țărilor care fac parte din Asociația Europeană a Liberului Schimb (AELS) care sunt părți la Acordul privind Spațiul 

Economic European (Acordul privind SEE) pot participa la reuniunile consiliului de administrație în calitate de observatori în cazul în 

care Acordul privind SEE prevede participarea acestora la activitățile Cedefop. 

(5) Cedefop asigură secretariatul Consiliului de administrație.  
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Articolul 9 

Regulile de vot ale consiliului de administrație 

(1) Fără a aduce atingere articolului 5 alineatul (1) literele ▌(b) și (c), articolului 7 alineatul (1) al doilea paragraf și articolului 18 alineatul (7), 

consiliul de administrație adoptă deciziile cu o majoritate a membrilor cu drept de vot.  

(2) Fiecare membru cu drept de vot dispune de un vot. În absența unui membru cu drept de vot, dreptul de vot al acestuia poate fi exercitat de 

către supleantul său. 

(3) Președintele ia parte la vot. 

(4) Directorul executiv participă la deliberări, fără drept de vot.  

(5) Regulamentul de procedură al consiliului de administrație stabilește în mod detaliat modalitățile de vot, în special condițiile în care un 

membru poate reprezenta un alt membru. 
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SECȚIUNEA 2 

COMITETUL EXECUTIV 

Articolul 10 

Comitetul executiv 

(1) Consiliul de administrație este asistat de un comitet executiv.  

(2) Comitetul executiv: 

(a) pregătește deciziile care urmează să fie adoptate de consiliul de administrație;  

(b) monitorizează, împreună cu consiliul de administrație, luarea de măsuri adecvate în urma concluziilor și a recomandărilor care decurg 

din rapoartele de audit și din evaluările interne sau externe, precum și din investigațiile efectuate de ▌OLAF; 

(c) fără a aduce atingere responsabilităților directorului executiv, astfel cum se prevede la articolul 11, îi acordă acestuia, dacă este necesar, 

consiliere în punerea în aplicare a deciziilor consiliului de administrație, pentru a consolida supravegherea gestionării administrative și 

bugetare.  

(3) Dacă este necesar, din motive de urgență, comitetul executiv poate lua anumite decizii provizorii în numele consiliului de administrație, ▌ 

inclusiv suspendarea delegării competențelor de autoritate împuternicită să facă numiri, în conformitate cu condițiile menționate la articolul 

5 alineatul (2), precum și privind chestiuni bugetare. 
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(4) Comitetul executiv este alcătuit din președintele consiliului de administrație, din cei trei vicepreședinți, din coordonatorii celor trei grupuri 

menționate la articolul 4 alineatul (6) și dintr-un reprezentant al Comisiei. Fiecare grup menționat la articolul 4 alineatul (6) poate desemna 

până la doi supleanți pentru a participa la reuniunile comitetului executiv, în absența unui membru numit de grupul respectiv. Președintele 

consiliului de administrație este, de asemenea, președintele comitetului executiv. Directorul executiv ia parte la reuniunile comitetului 

executiv, fără drept de vot.  

(5) Durata mandatului membrilor comitetului executiv este de doi ani. Mandatul respectiv poate fi reînnoit. Mandatul unui membru al comitetului 

executiv se încheie la data la care încetează mandatul său de membru al consiliului de administrație. 

(6) Comitetul executiv se reunește de trei ori pe an. În plus, acesta se reunește la inițiativa președintelui sau la cererea membrilor comitetului. 

După fiecare reuniune, coordonatorii celor trei grupuri menționate la articolul 4 alineatul (6) depun toate eforturile pentru a-i informa pe 

membrii grupului lor cu privire la conținutul discuției, în timp util și în mod transparent.  

▌ 
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SECȚIUNEA 3 

DIRECTORUL EXECUTIV 

Articolul 11 

Responsabilitățile directorului executiv 

(1) Directorul executiv este responsabil de managementul Cedefop, în conformitate cu direcția strategică stabilită de consiliul de administrație, 

și răspunde în fața consiliului de administrație. 

(2) Fără a aduce atingere competențelor Comisiei, ale consiliului de administrație și ale comitetului executiv, directorul executiv își exercită 

atribuțiile în mod independent și nu solicită, nici nu acceptă instrucțiuni de la vreun guvern sau de la orice alt organism. 

(3) Directorul executiv prezintă Parlamentului European un raport privind modul în care și-a îndeplinit atribuțiile, atunci când este invitat să facă 

acest lucru. Consiliul îl poate invita pe directorul executiv să prezinte un raport referitor la modul în care și-a îndeplinit atribuțiile. 

(4) Directorul executiv este reprezentantul legal al Cedefop. 
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(5) Directorul executiv răspunde de punerea în aplicare a atribuțiilor acordate Cedefop în temeiul prezentului regulament. În special, directorul 

executiv este responsabil pentru: 

(a) administrarea curentă a Cedefop, inclusiv exercitarea competențelor care îi sunt încredințate în legătură cu chestiunile legate de 

personal, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2); 

(b) punerea în aplicare a deciziilor adoptate de consiliul de administrație; 

(c) în conformitate cu decizia menționată la articolul 5 alineatul (2), adoptarea deciziilor cu privire la gestionarea resurselor umane; 

(d) ținând seama de necesitățile legate de activitățile Cedefop și de buna gestiune bugetară, luarea deciziilor cu privire la structurile 

interne ale Cedefop, inclusiv, dacă este necesar, funcțiile adjuncților care pot asigura gestionarea curentă a Cedefop; 

(e) elaborarea documentului de programare și prezentarea acestuia consiliului de administrație, după consultarea Comisiei; 

(f) punerea în aplicare a documentului de programare și raportarea către consiliul de administrație cu privire la punerea sa în aplicare;  

(g) elaborarea raportului anual consolidat privind activitățile Cedefop și prezentarea acestuia Consiliului de administrație, spre evaluare și 

adoptare; 
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(h) instituirea unui sistem eficace de monitorizare care să permită realizarea evaluărilor periodice menționate la articolul 27 și a unui 

sistem de raportare care să sintetizeze rezultatele evaluărilor respective; 

(i) elaborarea proiectului de norme financiare aplicabile Cedefop; 

(j) întocmirea proiectului de situație a estimărilor de venituri și cheltuieli ale Cedefop, ca parte a documentului de programare al 

Cedefop; și execuția bugetului Cedefop; 

(k) elaborarea unui plan de acțiune în urma concluziilor rapoartelor de audit și ale evaluărilor interne sau externe, precum și a investigațiilor 

desfășurate de ▌OLAF și prezentarea unui raport privind progresele înregistrate către Comisie, de două ori pe an, precum și în mod 

periodic către consiliul de administrație și comitetul executiv; 

(l) asigurarea echilibrului de gen în cadrul Cedefop; 

(m) protejarea intereselor financiare ale Uniunii prin aplicarea de măsuri preventive de combatere a fraudei, a corupției și a oricăror alte 

activități ilegale, prin realizarea de controale eficace și, în cazul în care se constată nereguli, prin recuperarea sumelor plătite necuvenit 

și, după caz, prin sancțiuni eficace, proporționale și disuasive, de natură administrativă și financiară; 

(n) elaborarea unei strategii antifraudă a Cedefop și prezentarea acesteia consiliului de administrație, spre aprobare; 

▌ 

(o) după caz, cooperarea cu alte agenții ale Uniunii și încheierea de acorduri de cooperare cu acestea. 
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(6) De asemenea, directorul executiv este responsabil pentru luarea deciziei dacă, în scopul îndeplinirii atribuțiilor Cedefop într-un mod eficient și 

eficace, este necesar să se înființeze un birou de legătură la Bruxelles pentru consolidarea cooperării Cedefop cu instituțiile relevante ale 

Uniunii. O astfel de decizie necesită acordul prealabil al Comisiei, al consiliului de administrație și al statului membru în cauză. Decizia 

respectivă precizează domeniul activităților care urmează să fie efectuate de biroul de legătură respectiv, astfel încât să se evite costurile 

inutile și orice dublare a funcțiilor administrative ale Cedefop. 
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CAPITOLUL III 

DISPOZIȚII FINANCIARE 

Articolul 12 

Bugetul 

(1) Se elaborează și se înscriu în bugetul Cedefop estimări ale tuturor veniturilor și cheltuielilor Cedefop pentru fiecare exercițiu financiar. 

Exercițiul financiar corespunde anului calendaristic. 

(2) Bugetul Cedefop trebuie să fie echilibrat în ceea ce privește veniturile și cheltuielile.. 

(3) Fără a aduce atingere altor resurse, veniturile Cedefop cuprind: 

(a) o contribuție din partea Uniunii, înscrisă în bugetul general al Uniunii; 

(b) orice contribuție financiară voluntară din partea statelor membre; 

(c) taxele pentru publicații și orice serviciu furnizat de Cedefop; 

(d) orice contribuție din partea țărilor terțe care participă la activitatea Cedefop, astfel cum se prevede la articolul 29. 

(4) Cheltuielile Cedefop includ cheltuielile cu personalul, cheltuielile administrative și de infrastructură, precum și cheltuielile de funcționare. 
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Articolul 13 

Întocmirea bugetului 

(1) În fiecare an, directorul executiv elaborează un proiect estimativ provizoriu al veniturilor și cheltuielilor Cedefop pentru exercițiul financiar 

următor, care conține planul de personal, și îl transmite consiliului de administrație. 

Proiectul estimativ provizoriu se bazează pe obiectivele și rezultatele preconizate indicate în documentul de programare anuală menționat 

la articolul 6 alineatul (1) și ține cont de resursele financiare necesare pentru atingerea acestor obiective și rezultate preconizate, în 

conformitate cu principiul de întocmire a bugetului în funcție de performanțe. 

(2) Pe baza proiectului estimativ provizoriu, consiliul de administrație adoptă un proiect de buget estimativ al veniturilor și cheltuielilor Cedefop 

pentru exercițiul financiar următor și îl transmite Comisiei până la data de 31 ianuarie a fiecărui an. 

▌ 

(3) Comisia transmite proiectul de buget estimativ autorității bugetare, împreună cu proiectul de buget general al Uniunii. Proiectul de buget 

estimativ este, de asemenea, pus la dispoziția Cedefop. 

(4) Pe baza proiectului de buget estimativ, Comisia înscrie în proiectul de buget general al Uniunii estimările pe care le consideră necesare pentru 

planul de personal și valoarea contribuției care urmează să fie suportată din bugetul general, pe care le prezintă autorității bugetare în 

conformitate cu articolele 313 și 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). 

(5) Autoritatea bugetară autorizează creditele pentru contribuția de la bugetul general al Uniunii acordată Cedefop. 

(6) Autoritatea bugetară adoptă planul de personal al Cedefop. 
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(7) Bugetul Cedefop este adoptat de consiliul de administrație. Acesta devine definitiv după adoptarea finală a bugetului general al Uniunii și 

dacă este necesar, se ajustează în consecință. Orice modificare a bugetului Cedefop, inclusiv a planului de personal, se adoptă în 

conformitate cu aceeași procedură. 

(8) Pentru orice proiect imobiliar care poate avea un impact semnificativ asupra bugetului Cedefop, se aplică Regulamentul delegat (UE) 

nr. 1271/2013. 

Articolul 14 

Execuția bugetului 

(1) Directorul executiv execută bugetul Cedefop. 

(2) În fiecare an, directorul executiv transmite autorității bugetare toate informațiile relevante pentru concluziile procedurilor de evaluare. 
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Articolul 15 

Prezentarea conturilor și descărcarea de gestiune 

(1) ▌Contabilul Cedefop trimite conturile provizorii pentru exercițiul financiar (anul N) contabilului Comisiei și Curții de Conturi până la data 

de 1 martie a următorului exercițiu financiar (anul N + 1). 

(2) ▌ Cedefop transmite un raport privind gestiunea bugetară și financiară pentru anul N Parlamentului European, Consiliului, Comisiei și Curții 

de Conturi până la data de 31 martie a anului N + 1. 

(3) ▌Contabilul Comisiei trimite Curții de Conturi conturile provizorii ale Cedefop pentru anul N, consolidate cu conturile Comisiei, până la 

data de 31 martie a anului N + 1. 

(4) După ce primește observațiile formulate de Curtea de Conturi cu privire la conturile provizorii ale Cedefop pentru anul N, în temeiul 

articolului 246 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046, contabilul întocmește conturile finale ale Cedefop pentru anul respectiv. 

Directorul executiv le prezintă consiliului de administrație în vederea obținerii unui aviz. 

(5) Consiliul de administrație emite un aviz cu privire la conturile finale ale Cedefop pentru anul N. 
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(6) Contabilul Cedefop transmite Parlamentului European, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi conturile finale pentru anul N, împreună cu 

avizul consiliului de administrație, până la data de 1 iulie a anului N + 1. 

(7) Conturile finale pentru anul N se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene până la data de 15 noiembrie a anului N + 1. 

(8) Directorul executiv trimite Curții de Conturi ▌, până la data de 30 septembrie a anului N + 1, un răspuns la observațiile cuprinse în raportul 

anual al acesteia. Directorul executiv trimite, de asemenea, răspunsul respectiv consiliului de administrație. 

(9) Directorul executiv prezintă Parlamentului European, la solicitarea acestuia din urmă, toate informațiile necesare pentru a facilita aplicarea 

procedurii de descărcare de gestiune pentru anul N, în conformitate cu articolul 109 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) 

nr. 1271/2013. 

(10) La recomandarea Consiliului, care hotărăște cu majoritate calificată, Parlamentul European acordă directorului executiv, înainte de data de 15 

mai a anului N + 2, descărcarea de gestiune în ceea ce privește execuția bugetului pentru anul N. 

Articolul 16 

Norme financiare 

Normele financiare aplicabile Cedefop se adoptă de către consiliul de administrație, după consultarea Comisiei. Acestea nu fac derogare de la 

Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013, cu excepția cazului în care o astfel de derogare este necesară în mod specific pentru funcționarea Cedefop și 

Comisia și-a dat acordul prealabil. 
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CAPITOLUL IV 

PERSONALUL 

Articolul 17 

Dispoziții generale 

(1) Personalului Cedefop i se aplică Statutul funcționarilor și Regimul aplicabil celorlalți agenți, precum și normele adoptate de comun acord de 

instituțiile Uniunii pentru punerea în aplicare a Statutului funcționarilor și a Regimului aplicabil celorlalți agenți. 

(2) Consiliul de administrație adoptă normele de punere în aplicare corespunzătoare a Statutului funcționarilor și a Regimului aplicabil celorlalți 

agenți, în conformitate cu articolul 110 din Statutul funcționarilor. 

Articolul 18 

Directorul executiv 

(1) Directorul executiv este un membru al personalului și este angajat ca agent temporar al Cedefop în temeiul articolului 2 litera (a) din Regimul 

aplicabil celorlalți agenți. 
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(2) Directorul executiv este numit de consiliul de administrație dintr-o listă de candidați propusă de Comisie, în urma unei proceduri de selecție 

deschise și transparente.  

Candidatul selectat este invitat să facă o declarație în fața Parlamentului European și să răspundă întrebărilor adresate de membrii 

Parlamentului. Schimbul de opinii nu întârzie în mod nejustificat numirea. 

La încheierea contractului cu directorul executiv, Cedefop este reprezentată de președintele consiliului de administrație.  

(3) Mandatul directorului executiv este de cinci ani. Înainte de sfârșitul acestei perioade, Comisia realizează o evaluare care ia în considerare 

evaluarea performanțelor directorului executiv, precum și sarcinile și provocările viitoare ale Cedefop. 

(4) Consiliul de administrație, luând în considerare evaluarea menționată la alineatul (3), poate prelungi o singură dată mandatul directorului 

executiv pentru o perioadă de cel mult cinci ani.  

(5) Un director executiv al cărui mandat a fost prelungit nu mai poate participa la o altă procedură de selecție pentru același post la sfârșitul 

perioadei cumulate.  
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(6) Directorul executiv poate fi demis din funcție doar printr-o decizie a consiliului de administrație ▌. În decizia sa, consiliul de administrație 

ține seama de evaluarea performanțelor directorului executiv, realizată de către Comisie, astfel cum se menționează la alineatul (3). 

(7) Consiliul de administrație adoptă deciziile privind numirea, prelungirea mandatului sau demiterea din funcție a directorului executiv cu o 

majoritate de două treimi dintre membrii cu drept de vot. 

Articolul 19 

Experți naționali detașați și alți membri ai personalului 

(1) Cedefop poate face apel la experți naționali detașați sau la alte categorii de personal care nu sunt angajate de către Cedefop.  

(2) Consiliul de administrație adoptă o decizie care prevede norme privind detașarea experților naționali la Cedefop.  
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CAPITOLUL V 

DISPOZIȚII GENERALE 

Articolul 20 

Statutul juridic 

(1) Cedefop este o agenție a Uniunii. Cedefop are personalitate juridică. 

(2) În fiecare dintre statele membre, Cedefop beneficiază de cea mai extinsă capacitate juridică recunoscută persoanelor juridice în temeiul 

dreptului intern. Ea poate, în special, să achiziționeze sau să înstrăineze bunuri mobile și imobile și să se constituie parte în instanță. 

(3) Sediul Cedefop este la Salonic. 

(4) Cedefop poate înființa un birou de legătură la Bruxelles pentru a-și consolida cooperarea cu instituțiile relevante ale Uniunii, în 

conformitate cu articolul 11 alineatul (6). 
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Articolul 21 

Privilegii și imunități 

Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene se aplică Cedefop și personalului său. 

Articolul 22 

Regim lingvistic 

(1) Dispozițiile prevăzute de Regulamentul nr. 11 se aplică Cedefop. 

(2) Serviciile de traducere necesare pentru funcționarea Cedefop sunt asigurate de Centrul de Traduceri. 

                                                 
1 Regulamentul nr. 1 al Consiliului de stabilire a regimului lingvistic al Comunității Economice Europene (JO 17, 6.10.1958, p. 385). 
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Articolul 23 

Transparență și protecția datelor 

(1) Cedefop își desfășoară activitățile cu un nivel ridicat de transparență. 

(2) Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului1 se aplică documentelor deținute de Cedefop. 

(3) În termen de șase luni de la prima sa reuniune, consiliul de administrație adoptă normele detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) 

nr. 1049/2001. 

(4) Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Cedefop este reglementată de Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al 

Consiliului2. În termen de șase luni de la prima sa reuniune, consiliul de administrație stabilește măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 

2018/1725 de către Cedefop, inclusiv cele referitoare la numirea unui responsabil cu protecția datelor. Măsurile respective se stabilesc după 

consultarea Autorității Europene pentru Protecția Datelor. 

                                                 
1 Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele 

Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (JO L 145, 31.5.2001, p. 43). 
2 Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 

privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date 
și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).. 
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Articolul 24 

Combaterea fraudei 

(1) Pentru a facilita combaterea fraudei, a corupției și a altor activități ilegale în temeiul Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului1, în termen de ... [șase luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament], Cedefop aderă la 

Acordul interinstituțional din 25 mai 1999 dintre Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Comunităților Europene 

privind investigațiile interne desfășurate de ▌ Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)2 și adoptă dispozițiile corespunzătoare care se 

aplică tuturor angajaților săi, utilizând modelul prevăzut în anexa la acordul respectiv. 

(2) Curtea de Conturi are competența de a efectua audituri, pe baza documentelor și a inspecțiilor la fața locului, cu privire la toți beneficiarii de 

granturi, contractanții și subcontractanții care au beneficiat de fonduri europene de la Cedefop. 

                                                 
1 Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate 

de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al 
Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 18.9.2013, p. 1). 

2 JO L 136, 31.5.1999, p. 15. 
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(3) OLAF poate desfășura investigații, inclusiv controale și inspecții la fața locului, pentru a stabili dacă s-a comis o fraudă, un act de corupție sau 

orice altă activitate ilegală care afectează interesele financiare ale Uniunii în legătură cu un acord de grant sau o decizie de acordare a unui 

grant sau cu un contract finanțat de Cedefop, în conformitate cu dispozițiile și cu procedurile prevăzute în Regulamentul (UE, Euratom) 

nr. 883/2013 și în Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului1. 

(4) Fără a aduce atingere dispozițiilor de la alineatele (1), (2) și (3), acordurile de cooperare cu țări terțe și organizații internaționale, contractele, 

acordurile de grant și deciziile Cedefop privind granturile conțin dispoziții care împuternicesc în mod expres Curtea de Conturi și OLAF să 

efectueze astfel de audituri și investigații, conform competențelor care le revin. 

                                                 
1 Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de 

Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p. 2). 
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Articolul 25 

Normele de securitate privind protecția informațiilor clasificate și a informațiilor sensibile neclasificate 

Cedefop adoptă norme de securitate echivalente cu normele de securitate ale Comisiei pentru protecția informațiilor clasificate ale Uniunii Europene 

(IUEC) și a informațiilor sensibile neclasificate prevăzute în Deciziile (UE, Euratom) 2015/443 și 2015/444, în cazul în care este necesar. Normele de 

securitate ale Cedefop cuprind, printre altele și dacă este cazul, dispoziții privind schimbul, prelucrarea și stocarea unor astfel de informații. 

Articolul 26 

Răspundere 

(1) Răspunderea contractuală a Cedefop este reglementată de legislația aplicabilă contractului în cauză. 

(2) Curtea de Justiție a Uniunii Europene (Curtea de Justiție) este competentă să se pronunțe în temeiul oricărei clauze compromisorii cuprinse 

într-un contract încheiat de Cedefop. 

(3) În cazul răspunderii extracontractuale, în conformitate cu principiile generale comune legislațiilor statelor membre, Cedefop repară orice 

prejudiciu provocat de serviciile sau angajații săi în executarea funcțiilor acestora. 
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(4) Curtea de Justiție este competentă privind acordarea de despăgubiri pentru prejudicii, astfel cum se menționează la alineatul (3). 

(5) Răspunderea personală a angajaților față de Cedefop este reglementată de dispozițiile prevăzute în Statutul funcționarilor și în Regimul 

aplicabil celorlalți agenți. 

Articolul 27 

Evaluare 

(1) În conformitate cu articolul 29 alineatul (5) din Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013, Cedefop efectuează evaluări ex ante și ex post 

ale acelor programe și activități care implică cheltuieli semnificative. 

(2) Până la ... [cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament] și, ulterior, la fiecare cinci ani, Comisia asigură realizarea unei 

evaluări în conformitate cu orientările Comisiei pentru a evalua performanța Cedefop în raport cu obiectivele, mandatul și atribuțiile sale. În 

cursul evaluării sale, Comisia consultă membrii consiliului de administrație și alte părți interesate principale. Evaluarea abordează, în 

special, eventuala necesitate de a modifica mandatul Cedefop, precum și implicațiile financiare ale unor astfel de modificări. 

▌ 



 

 104 

 

(3) Comisia prezintă Parlamentului European, Consiliului și consiliului de administrație un raport privind rezultatele evaluării. Rezultatele 

evaluării sunt făcute publice. 

Articolul 28 

Investigații administrative 

Activitățile Cedefop fac obiectul investigațiilor efectuate de Ombudsmanul European în conformitate cu articolul 228 din TFUE. 

Articolul 29 

Cooperarea cu țări terțe și organizații internaționale 

(1) În măsura în care este necesar pentru atingerea obiectivelor stabilite în prezentul regulament și fără a aduce atingere competențelor respective 

ale statelor membre și ale instituțiilor Uniunii, Cedefop poate coopera cu autoritățile competente din țările terțe și cu organizații internaționale.  

În acest scop, sub rezerva autorizării consiliului de administrație și după aprobarea de către Comisie, Cedefop poate să stabilească acorduri 

de activitate cu autoritățile competente din țările terțe și cu organizații internaționale. Astfel de acorduri nu creează obligații juridice pentru 

Uniune sau pentru statele membre.  
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(2) Cedefop este deschisă participării țărilor terțe care au încheiat acorduri cu Uniunea în acest sens.  

În conformitate cu dispozițiile relevante ale acordurilor menționate în primul paragraf, se încheie acorduri care specifică mai ales caracterul, 

amploarea și modalitatea în care țările terțe în cauză vor participa la activitatea Cedefop, inclusiv dispoziții privind participarea la inițiativele 

întreprinse de Cedefop, contribuțiile financiare și personalul. În ceea ce privește chestiunile legate de personal, astfel de acorduri respectă, în 

orice caz, Statutul funcționarilor.  

(3) Consiliul de administrație adoptă o strategie pentru relațiile cu țări terțe și cu organizații internaționale, în ceea ce privește aspectele pentru 

care este competentă Cedefop.  

Articolul 30 

Acordul privind sediul și condițiile de funcționare  

(1) Dispozițiile necesare referitoare la găzduirea care urmează să fie oferită Cedefop în statul membru gazdă și la facilitățile care trebuie puse la 

dispoziție de statul membru respectiv, împreună cu normele specifice aplicabile în statul membru gazdă privind directorul executiv, membrii 

consiliului de administrație, personalul și membrii de familie ai acestora sunt prevăzute într-un acord referitor la sediu, încheiat între Cedefop 

și statul membru în care se află sediul.  

(2) Statul membru gazdă al Cedefop oferă condițiile necesare pentru a asigura funcționarea Cedefop, inclusiv condiții de școlarizare multilingvă 

și cu vocație europeană și conexiuni de transport adecvate. 
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CAPITOLUL VI 

DISPOZIȚII TRANZITORII 

Articolul 31 

Dispoziții tranzitorii privind consiliul de administrație 

Membrii consiliului de conducere instituit în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CEE) nr. 337/75 rămân în funcție și exercită funcțiile consiliului 

de administrație, astfel cum se prevede la articolul 5 din prezentul regulament, până la numirea membrilor consiliului de administrație și a 

expertului independent în temeiul articolului 4 alineatul (1) din prezentul regulament. 

Articolul 32 

Dispoziții tranzitorii privind personalul 

(1) Directorul Cedefop, numit în temeiul articolului 6 din Regulamentul (CEE) nr. 337/75, îndeplinește, pentru perioada rămasă din mandatul său, 

responsabilitățile directorului executiv, astfel cum se prevede la articolul 11 din prezentul regulament. Celelalte condiții ale contractului său 

rămân neschimbate.  
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(2) În cazul în care, la data intrării în vigoare a prezentului regulament, este în curs o procedură de selecție și numire a directorului executiv, 

articolul 6 din Regulamentul (CEE) nr. 337/75 se aplică până la finalizarea procedurii respective. 

(3) Prezentul regulament nu aduce atingere drepturilor și obligațiilor personalului angajat în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 337/75. 

Contractele de muncă ale personalului menționat pot fi reînnoite în temeiul prezentului regulament, în conformitate cu Statutul 

funcționarilor și Regimul aplicabil celorlalți agenți. 

Orice birou de legătură al Cedefop care este operațional la momentul intrării în vigoare a prezentului regulament este menținut. 

Articolul 33 

Dispoziții bugetare tranzitorii 

Procedura de descărcare de gestiune în ceea ce privește bugetele aprobate în temeiul articolului 11 din Regulamentul (CEE) nr. 337/75 se desfășoară în 

conformitate cu articolul 12a din respectivul regulament. 
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CAPITOLUL VII 

DISPOZIȚII FINALE 

Articolul 34 

Abrogare 

Regulamentul (CEE) nr. 337/75 se abrogă și toate trimiterile la regulamentul abrogat se înțeleg ca trimiteri la prezentul regulament. 

Articolul 35 

Menținerea în vigoare a normelor interne adoptate de consiliul de conducere 

Normele interne adoptate de consiliul de conducere în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 337/75 rămân în vigoare după ... [data intrării în vigoare a 

prezentului regulament], cu excepția cazului în care se decide altfel de către consiliul de administrație în aplicarea prezentului regulament. 
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Articolul 36 

Intrarea în vigoare 

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

 

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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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0491 

Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) ***I 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 11 decembrie 2018 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și 

al Consiliului de înființare a Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 

2062/94 al Consiliului (COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD)) 

 

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0528), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 153 alineatul (2) litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul 

cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0344/2016), 

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

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 30 martie 20171, 

– după consultarea Comitetului Regiunilor, 

                                                 
1  JO C 209, 30.6.2017, p. 49. 
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– 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 9 noiembrie 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 ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și avizul Comisiei pentru bugete (A8-0274/2017), 

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

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod 

substanțial propunerea; 

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 
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P8_TC1-COD(2016)0254 

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11 decembrie 2018 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2018/... al 

Parlamentului European și al Consiliului de înființare a Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) și de abrogare 

a Regulamentului (CE) nr. 2062/94 al Consiliului 

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 153 alineatul (2) litera (a), 

având în vedere propunerea Comisiei Europene, 

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale, 

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European1,  

după consultarea Comitetului Regiunilor, 

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară2, 

                                                 
1 JO C 209, 30.6.2017, p. 49. 
2  Poziția Parlamentului European din 11 decembrie 2018. 
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întrucât: 

(1) Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) a fost înființată prin Regulamentul (CE) nr. 2062/94 al Consiliului1 

pentru a contribui la îmbunătățirea mediului de lucru în ceea ce privește protecția securității și a sănătății lucrătorilor, prin acțiuni menite să 

dezvolte și să difuzeze cunoștințele în acest domeniu. 

(2) De la înființarea sa în 1994, EU-OSHA a jucat un rol important în sprijinirea îmbunătățirii securității și a sănătății în muncă în întreaga Uniune. 

În același timp, au existat evoluții în domeniul securității și al sănătății în muncă și evoluții tehnologice. Prin urmare, pentru a reflecta 

respectivele evoluții, ar trebui adaptată terminologia utilizată pentru a descrie obiectivele și atribuțiile EU-OSHA▌. 

(3) Regulamentul (CE) nr. 2062/94 a fost modificat de mai multe ori. Întrucât urmează să fie efectuate alte modificări, regulamentul respectiv ar 

trebui să fie abrogat și înlocuit din motive de claritate. 

(4) Normele care reglementează EU-OSHA ar trebui să fie stabilite, în măsura în care acest lucru este posibil și ținând seama de caracterul său 

tripartit, în conformitate cu principiile Declarației comune a Parlamentului European, a Consiliului Uniunii Europene și a Comisiei Europene 

privind agențiile descentralizate din 19 iulie 2012. 

▌ 

                                                 
1 Regulamentul (CE) nr. 2062/94 al Consiliului din 18 iulie 1994 privind înființarea Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă 

(JO L 216, 20.8.1994, p. 1). 
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(5) Întrucât cele trei agenții tripartite, și anume EU-OSHA, Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă 

(Eurofound) și Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) abordează aspecte legate de piața forței de muncă, de 

mediul de lucru, de educația și formarea profesională și de competențe, este necesară o coordonare strânsă între ele. Prin urmare, în activitatea 

sa, EU-OSHA ar trebui să completeze activitatea Eurofound și a Cedefop atunci când au domenii similare de interes, recurgând totodată cu 

predilecție la instrumente care funcționează bine, cum ar fi memorandumurile de înțelegere. EU-OSHA ar trebui să exploateze modalitățile 

de a spori eficiența și sinergiile și ar trebui să evite suprapunerea activităților sale cu cele ale Eurofound și Cedefop, precum și cu cele ale 

Comisiei. În plus, atunci când este cazul, EU-OSHA ar trebui să urmărească să coopereze eficient cu capacitățile de cercetare interne ale 

instituțiilor Uniunii și ale organismelor specializate externe. 

(6) În cursul evaluării EU-OSHA, Comisia ar trebui să se consulte cu principalele părți interesate, inclusiv cu membrii consiliului de 

administrație și cu membrii Parlamentului European. 
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(7) Caracterul tripartit al EU-OSHA, al Eurofound și al Cedefop exprimă foarte bine abordarea cuprinzătoare, bazată pe dialogul social dintre 

partenerii sociali și autoritățile naționale și ale Uniunii, dialog extrem de important pentru a găsi în comun soluții sociale și economice 

sustenabile. 

(8) Atunci când se face referire la securitatea și sănătatea la locul de muncă în prezentul regulament, se înțelege că această sintagmă se referă 

atât la sănătatea fizică, cât și la cea mintală. 

(9) Pentru a raționaliza procesul decizional al EU-OSHA și a contribui la creșterea eficienței și a eficacității, ar trebui să se introducă o 

structură de guvernanță pe două niveluri. În acest scop, statele membre, organizațiile patronale și sindicale naționale și Comisia ar trebui 

să fie reprezentate în cadrul unui consiliu de administrație învestit cu competențele necesare, inclusiv cu competența de a adopta bugetul și 

de a aproba documentul de programare. În documentul de programare, care conține programul multianual de activitate al EU-OSHA și 

programul său anual de activitate, consiliul de administrație ar trebui să stabilească prioritățile strategice ale activităților EU-OSHA. În 

plus, normele adoptate de consiliul de administrație pentru prevenirea și gestionarea conflictelor de interese ar trebui să conțină măsuri 

pentru detectarea riscurilor potențiale într-un stadiu timpuriu. 
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(10) Pentru buna funcționare a EU-OSHA, statele membre, organizațiile patronale și sindicale europene și Comisia ar trebui să se asigure că 

persoanele care urmează să fie numite în consiliul de administrație au cunoștințe adecvate în domeniul securității și sănătății în muncă, 

astfel încât să poată lua decizii strategice și să supravegheze activitățile EU-OSHA. 

(11) Ar trebui să se instituie un comitet executiv care să aibă sarcina de a pregăti în mod corespunzător reuniunile consiliului de administrație și 

de a sprijini procesul decizional și procesul de monitorizare ale acestuia. Ca parte a sprijinului acordat consiliului de administrație, ar 

trebui să fie posibil, dacă este necesar, din motive de urgență, ca respectivul comitet executiv să ia anumite decizii provizorii în numele 

consiliului de administrație. Consiliul de administrație ar trebui să adopte regulamentul de procedură al comitetului executiv. 

(12) Directorul executiv ar trebui să răspundă de gestionarea generală a EU-OSHA în conformitate cu direcția strategică stabilită de consiliul de 

administrație, inclusiv de administrarea curentă, precum și de gestiunea financiară și de gestionarea resurselor umane. Directorul executiv 

ar trebui să exercite competențele care îi sunt încredințate. Ar trebui ca aceste competențe să poată fi suspendate în împrejurări 

excepționale, cum ar fi conflictele de interese sau o încălcare gravă a obligațiilor prevăzute în Statutul funcționarilor Uniunii Europene 

(Statutul funcționarilor). 
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(13) Principiul egalității reprezintă un principiu fundamental al dreptului Uniunii. Acesta prevede că egalitatea între femei și bărbați trebuie 

asigurată în toate domeniile, inclusiv în ceea ce privește încadrarea în muncă, munca și remunerarea. Toate părțile ar trebui să urmărească 

realizarea unei reprezentări echilibrate a femeilor și a bărbaților în cadrul consiliului de administrație și al comitetului executiv. Acest 

obiectiv ar trebui să fie urmărit și de consiliul de administrație în cazul președintelui și al vicepreședinților săi, în ansamblul lor, precum și 

de grupurile care reprezintă guvernele, organizațiile patronale și sindicale în cadrul consiliului de administrație în cazul desemnării 

supleanților care să participe la reuniunile comitetului executiv. 

(14) EU-OSHA are un birou de legătură la Bruxelles. Ar trebui menținută posibilitatea de funcționare a respectivului birou. 

(15) În Uniune și în statele membre există deja organizații care oferă același tip de informații și de servicii ca cele oferite de EU-OSHA. Pentru a 

obține beneficii maxime la nivelul Uniunii de pe urma activităților desfășurate deja de aceste organizații, este adecvat să se mențină actuala 

rețea funcțională creată de EU-OSHA în temeiul Regulamentului (CE) nr. 2062/94, care cuprinde punctele focale naționale și rețelele tripartite 

ale statelor membre. De asemenea, este important ca EU-OSHA să mențină legături funcționale foarte strânse cu Comitetul consultativ pentru 

securitate și sănătate la locul de muncă instituit prin Decizia Consiliului din 22 iulie 20031, pentru a asigura o bună coordonare și sinergii. 

                                                 
1 Decizia Consiliului din 22 iulie 2003 de constituire a Comitetului consultativ pentru securitate și sănătate la locul de muncă (JO C 218, 

13.9.2003, p. 1). 
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(16) Dispozițiile financiare și dispozițiile privind programarea și raportarea referitoare la EU-OSHA ar trebui să fie actualizate. Regulamentul 

delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei1 prevede că EU-OSHA urmează să efectueze evaluări ex ante și evaluări ex post ale acelor 

programe și activități care implică cheltuieli semnificative. EU-OSHA ar trebui să ia în considerare aceste evaluări în programarea sa 

multianuală și în cea anuală. 

(17) Pentru a garanta deplina sa autonomie și independență și pentru a-i permite să-și îndeplinească obiectivele și atribuțiile în conformitate cu 

prezentul regulament, EU-OSHA ar trebui să beneficieze de un buget adecvat și autonom, ale cărui venituri să provină în principal dintr-o 

contribuție de la bugetul general al Uniunii. Procedura bugetară a Uniunii ar trebui să se aplice EU-OSHA în ceea ce privește contribuția 

Uniunii și orice altă eventuală subvenție de la bugetul general al Uniunii. Conturile EU-OSHA ar trebui să fie auditate de Curtea de 

Conturi. 

(18) Serviciile de traducere necesare pentru funcționarea EU-OSHA ar trebui să fie asigurate de Centrul de Traduceri pentru Organismele 

Uniunii Europene (Centrul de Traduceri). EU-OSHA ar trebui să colaboreze cu Centrul de Traduceri pentru a stabili indicatori privind 

calitatea, punctualitatea și confidențialitatea, pentru a identifica clar nevoile și prioritățile EU-OSHA și pentru a crea proceduri 

transparente și obiective pentru procesul de traducere. 

                                                 
1  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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(19) Dispozițiile privind personalul EU-OSHA ar trebui să fie în concordanță cu Statutul funcționarilor și cu Regimul aplicabil celorlalți agenți ai 

Uniunii (Regimul aplicabil celorlalți agenți), stabilite prin Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 al Consiliului1. 

(20) EU-OSHA ar trebui să ia măsurile necesare pentru a asigura manipularea și prelucrarea sigură a informațiilor confidențiale. În cazul în care va 

fi necesar, EU-OSHA ar trebui să adopte norme de securitate echivalente cu cele prevăzute în Deciziile (UE, Euratom) 2015/4432 și (UE, 

Euratom) 2015/4443 ale Comisiei. 

(21) Este necesar să se prevadă dispoziții bugetare tranzitorii și dispoziții tranzitorii privind consiliul de administrație, directorul executiv și 

personalul, pentru a asigura continuitatea activităților EU-OSHA până la punerea în aplicare a prezentului regulament, 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 

                                                 
1 JO L 56, 4.3.1968, p. 1. 
2 Decizia (UE, Euratom) 2015/443 a Comisiei din 13 martie 2015 privind securitatea în cadrul Comisiei (JO L 72, 17.3.2015, p. 41). 
3 Decizia (UE, Euratom) 2015/444 a Comisiei din 13 martie 2015 privind normele de securitate pentru protecția informațiilor UE clasificate (JO 

L 72, 17.3.2015, p. 53). 
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CAPITOLUL I 

OBIECTIVE ȘI ATRIBUȚII 

Articolul 1 

Înființare și obiective 

(1) Se înființează Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA), ca agenție a Uniunii. 

(2) Obiectivul EU-OSHA este acela de a furniza instituțiilor și organelor Uniunii, statelor membre, partenerilor sociali și altor actori implicați în 

domeniul securității și al sănătății în muncă informații tehnice, științifice și economice relevante, precum și expertiză calificată în domeniul 

respectiv pentru a îmbunătăți mediul de lucru, în ceea ce privește protecția securității și a sănătății lucrătorilor. 

În acest scop, EU-OSHA îmbunătățește și difuzează cunoștințele, furnizează dovezi și servicii pentru elaborarea politicilor, inclusiv 

concluzii bazate pe cercetare, și facilitează schimbul de cunoștințe între actorii de la nivelul Uniunii și la nivel național. 
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Articolul 2 

Atribuții 

(1) EU-OSHA are următoarele atribuții în ceea ce privește domeniile de politică menționate la articolul 1 alineatul (2), respectând pe deplin 

responsabilitățile statelor membre: 

(a) colectează și analizează ▌informații tehnice, științifice și economice privind securitatea și sănătatea în muncă în statele membre, cu 

scopul de: 

▌ 

(i) a inventaria riscurile și bunele practici, precum și prioritățile și programele naționale existente; ▌ 

(ii) a oferi datele necesare pentru prioritățile și programele Uniunii; și 

(iii) a difuza aceste informații instituțiilor și organelor Uniunii, statelor membre, partenerilor sociali și altor actori implicați în 

domeniul securității și al sănătății în muncă; 

(b) colectează și analizează informații tehnice, științifice și economice privind cercetarea în domeniul securității și al sănătății în muncă, 

precum și privind alte activități de cercetare care implică aspecte legate de securitatea și sănătatea în muncă și difuzarea rezultatelor 

cercetării și ale activităților de cercetare; 
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(c) promovează și sprijină cooperarea și schimbul de informații și de experiență între statele membre în domeniul securității și al sănătății în 

muncă, inclusiv informații referitoare la programele de formare; 

(d) organizează conferințe și seminare, precum și schimburi de experți din statele membre în domeniul securității și al sănătății în muncă; 

(e) furnizează către instituțiile și organismele Uniunii și către statele membre informații tehnice, științifice ▌și economice obiective 

disponibile, precum și expertiza calificată de care acestea au nevoie pentru a formula și a pune în aplicare politici judicioase și eficace, 

menite să protejeze securitatea și sănătatea lucrătorilor, inclusiv să prevină și să anticipeze potențialele pericole, în special prin 

furnizarea către Comisie a informațiilor tehnice, științifice ▌și economice și a expertizei calificate de care aceasta are nevoie pentru a-și 

îndeplini sarcinile de identificare, de pregătire și de evaluare a măsurilor legislative și a altor măsuri privind protecția securității și 

sănătății lucrătorilor, mai ales în ceea ce privește impactul actelor legislative, adaptarea acestora la progresele tehnice, științifice și 

regulamentare, și punerea lor în practică în întreprinderi, cu o atenție specială acordată microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și 

mijlocii (MIMM); 

(f) pune la dispoziție forumuri pentru schimbul de experiență și de informații între guverne, parteneri sociali și alte părți interesate de la 

nivel național; 
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(g) contribuie, inclusiv prin informații și analize bazate pe fapte concrete, la punerea în aplicare a reformelor și politicilor la nivel 

național; 

(h) colectează informații referitoare la aspectele privind securitatea și sănătatea de la țările terțe și organizațiile internaționale și le pune la 

dispoziția țărilor terțe și a organizațiilor internaționale; 

(i) furnizează informații tehnice, științifice și economice despre metodele și instrumentele destinate realizării activităților de prevenire, 

inventariază bune practici și promovează acțiuni de prevenire, acordând o atenție specială problemelor specifice ale MIMM-urilor și, în 

ceea ce privește bunele practici, pune accentul, în special, pe practicile care constituie instrumente concrete urmând a fi utilizate în 

realizarea unei evaluări a riscurilor la adresa securității și sănătății în muncă și pe stabilirea măsurilor de adoptat pentru a face față 

acestor riscuri; 

(j) contribuie la dezvoltarea strategiilor și a programelor de acțiune ale Uniunii privind protecția securității și sănătății în muncă, fără a 

aduce atingere sferei de competență a Comisiei; 

(k) stabilește în conformitate cu articolul 30 o strategie pentru relațiile cu țări terțe și cu organizații internaționale privind aspectele 

pentru care este competentă EU-OSHA; 

(l) desfășoară acțiuni de sensibilizare și de comunicare, precum și campanii privind probleme în materie de securitate și sănătate în muncă. 
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(2) În cazul în care sunt necesare noi studii și înainte de a lua decizii de politică, instituțiile Uniunii iau în considerare expertiza EU-OSHA și 

toate studiile pe care aceasta le-a desfășurat sau le poate desfășura în domeniul respectiv, în conformitate cu Regulamentul (UE, 

Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului1. 

(3) EU-OSHA se asigură că informațiile difuzate și instrumentele puse la dispoziție sunt adaptate utilizatorilor vizați. Pentru realizarea acestui 

obiectiv, EU-OSHA colaborează strâns cu punctele focale naționale menționate la articolul 12 alineatul (1), în conformitate cu articolul 12 

alineatul (2). 

(4) EU-OSHA poate încheia acorduri de cooperare cu alte agenții relevante ale Uniunii, pentru a facilita și promova cooperarea cu ele. 

(5) În îndeplinirea atribuțiilor sale, EU-OSHA menține un dialog strâns în special cu organismele specializate publice sau private, naționale sau 

internaționale, cu autoritățile publice, cu organismele academice și de cercetare, cu organizațiile patronale și sindicale și cu organisme 

naționale tripartite, atunci când există. Fără a aduce atingere obiectivelor și scopurilor sale, EU-OSHA cooperează cu alte agenții ale 

Uniunii, în special cu Eurofound și cu Cedefop, pentru a promova sinergiile și complementaritatea cu activitățile acestora, evitând totodată 

orice dublare a eforturilor. 

                                                 
1  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. 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1). 



 

 126 

 

CAPITOLUL II 

ORGANIZAREA EU-OSHA 

Articolul 3 

 Structura administrativă și de conducere 

Structura administrativă și de conducere a EU-OSHA cuprinde: 

(a) un consiliu de administrație; 

(b) un comitet executiv; 

(c) un director executiv; 

(d) o rețea. 

SECȚIUNEA 1: CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 

Articolul 4 

Componența consiliului de administrație 

(1) Consiliul de administrație este format din: 

(a) un membru, care reprezintă guvernul, din fiecare stat membru; 
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(b) un membru, care reprezintă organizațiile patronale, din fiecare stat membru; 

(c) un membru, care reprezintă organizațiile sindicale, din fiecare stat membru; 

(d) trei membri care reprezintă Comisia; 

(e) un expert independent numit de Parlamentul European. 

Fiecare dintre membrii menționați la literele (a)-(d) are drept de vot. 

Consiliul numește membrii menționați la literele (a), (b) și (c) dintre membrii și membrii supleanți ai Comitetului consultativ pentru securitate 

și sănătate la locul de muncă.  

Membrii menționați la litera (a) sunt numiți la propunerea statelor membre. Membrii menționați la literele (b) și (c) sunt numiți la propunerea 

purtătorilor de cuvânt ai grupurilor respective în cadrul Comitetului consultativ pentru securitate și sănătate la locul de muncă. 

Propunerile menționate în al patrulea paragraf sunt înaintate Consiliului și sunt înaintate Comisiei, în vederea informării. 

Comisia numește membrii menționați la litera (d).  

Comisia competentă a Parlamentului European numește expertul menționat la litera (e). 
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(2) Fiecare membru al consiliului de administrație are un supleant. Supleantul reprezintă membrul în absența acestuia. Supleantul este numit în 

conformitate cu alineatul (1). 

(3) Membrii consiliului de administrație și supleanții acestora sunt desemnați și numiți pe baza cunoștințelor lor în domeniul securității și 

sănătății în muncă, ținând seama de competențele lor relevante, cum ar fi competențele manageriale, administrative și bugetare, și de 

expertiza lor în domeniul atribuțiilor de bază ale EU-OSHA, astfel încât să exercite un rol de supraveghere eficace. Toate părțile 

reprezentate în consiliul de administrație depun eforturi ▌pentru a limita rata de înlocuire a reprezentanților lor, în scopul de a asigura 

continuitatea activității consiliului. Toate părțile urmăresc să asigure o reprezentare echilibrată a femeilor și a bărbaților în consiliul de 

administrație. 

(4) Fiecare membru și fiecare supleant semnează o declarație scrisă în momentul preluării funcției în care declară că nu se află într-o situație 

de conflict de interese. Fiecare membru și fiecare supleant își actualizează declarația în cazul unei modificări a circumstanțelor în ceea ce 

privește orice conflict de interese. EU-OSHA publică declarațiile de interese și actualizările acestora pe site-ul său web. 
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(5) Mandatul membrilor și al supleanților acestora este de patru ani. Mandatul respectiv poate fi reînnoit. La expirarea mandatului sau în cazul 

demisiei lor, membrii și supleanții rămân în funcție până la reînnoirea mandatului sau până la înlocuirea lor. 

(6) În cadrul consiliului de administrație, reprezentanții guvernelor, ai organizațiilor patronale și ai organizațiilor sindicale formează fiecare câte 

un grup. Fiecare grup desemnează un coordonator, pentru a mări eficiența deliberărilor în cadrul grupului și între grupuri. Coordonatorii 

grupurilor angajatorilor și angajaților sunt reprezentanți ai organizațiilor lor respective la nivel european și pot fi desemnați dintre membrii 

numiți ai consiliului de administrație. Coordonatorii care nu sunt membri numiți ai consiliului de administrație în conformitate cu alineatul 

(1) participă la ședințele consiliului de administrație fără drept de vot. 



 

 130 

 

Articolul 5 

Atribuțiile consiliului de administrație 

(1) Consiliul de administrație: 

(a)  oferă orientările strategice pentru activitățile EU-OSHA ▌; 

(b) adoptă în fiecare an, cu o majoritate de două treimi dintre membrii cu drept de vot și în conformitate cu articolul 6, documentul de 

programare al EU-OSHA, care conține programul multianual de activitate al EU-OSHA și programul său anual de activitate pentru 

anul următor; 

(c) adoptă, cu o majoritate de două treimi dintre membrii cu drept de vot, bugetul anual al EU-OSHA și exercită alte funcții în privința 

bugetului respectiv în conformitate cu capitolul III; 

(d) adoptă un raport anual de activitate consolidat, împreună cu o evaluare privind activitățile EU-OSHA, transmite documentele respective 

până la data de 1 iulie a fiecărui an, Parlamentului European, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi ▌, și face public raportul anual 

de activitate consolidat; 
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(e) adoptă normele financiare aplicabile EU-OSHA în conformitate cu articolul 17; 

(f) adoptă o strategie antifraudă, proporțională cu riscurile de fraudă, ținând seama de costurile și de beneficiile măsurilor care urmează să 

fie puse în aplicare; 

(g) adoptă norme pentru prevenirea și gestionarea conflictelor de interese în ceea ce îi privește pe membrii săi și pe experții independenți, 

precum și pe experții naționali detașați și alte categorii de personal care nu sunt angajate de către EU-OSHA, astfel cum se prevede 

la articolul 20; 

(h) adoptă și actualizează periodic planurile de comunicare și de difuzare, pe baza unei analize a nevoilor, și le reflectă în documentul de 

programare al EU-OSHA; 

(i) adoptă regulamentul său de procedură;  
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(j) în conformitate cu alineatul (2), exercită, în ceea ce privește personalul EU-OSHA, competențele de autoritate împuternicită să facă 

numiri, conferite prin Statutul funcționarilor, și competențele de autoritate abilitată să încheie contracte de muncă, conferite prin 

Regimul aplicabil celorlalți agenți (denumite în continuare „competențe de autoritate împuternicită să facă numiri”)  

(k) adoptă norme de punere în aplicare corespunzătoare pentru a asigura punerea în aplicare a Statutului funcționarilor și a Regimului 

aplicabil celorlalți agenți în conformitate cu articolul 110 din Statutul funcționarilor; 

(l) numește directorul executiv și, după caz, îi prelungește mandatul sau îl demite din funcție, în conformitate cu articolul 19; 

(m) numește un contabil, căruia i se aplică Statutul funcționarilor și Regimul aplicabil celorlalți agenți și care este complet independent în 

îndeplinirea îndatoririlor sale;  

(n) adoptă regulamentul de procedură al comitetului executiv; 
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(o) monitorizează luarea de măsuri adecvate în urma concluziilor și a recomandărilor care decurg din rapoartele de audit și din evaluările 

interne sau externe, precum și din investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF); 

▌ 

(p) autorizează stabilirea unor acorduri de cooperare cu autoritățile competente din țări terțe și cu organizațiile internaționale în 

conformitate cu articolul 30 ▌. 

(2) Consiliul de administrație adoptă, în conformitate cu articolul 110 din Statutul funcționarilor, o decizie în baza articolului 2 alineatul (1) din 

Statutul funcționarilor și a articolului 6 din Regimul aplicabil celorlalți agenți, prin care competențele relevante de autoritate împuternicită să 

facă numiri sunt delegate directorului executiv și în care sunt stabilite condițiile în care această delegare de competențe poate fi suspendată. 

Directorul executiv este autorizat să subdelege aceste competențe. 

În cazul în care apar împrejurări excepționale care impun acest lucru, consiliul de administrație poate ▌să suspende temporar delegarea 

competențelor de autoritate împuternicită să facă numiri către directorul executiv și delegarea competențelor subdelegate de către directorul 

executiv. În astfel de cazuri, consiliul de administrație deleagă competențele respective, pe o perioadă limitată, unuia dintre reprezentanții 

Comisiei pe care îl desemnează sau unui alt membru al personalului decât directorul executiv. 
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Articolul 6 

Programare multianuală și anuală 

(1) În fiecare an, directorul executiv elaborează, în conformitate cu articolul 11 alineatul (5) litera (e), un proiect de document de programare care 

conține un program multianual de activitate și un program anual de activitate, în conformitate cu articolul 32 din Regulamentul delegat (UE) 

nr. 1271/2013 ▌. 

(2) Directorul executiv prezintă proiectul de document de programare menționat la alineatul (1) consiliului de administrație. După aprobarea 

de către consiliul de administrație, proiectul de document de programare este transmis Comisiei, Parlamentului European și Consiliului cel 

târziu până la data de 31 ianuarie a fiecărui an. Directorul executiv transmite orice versiuni actualizate ale documentului respectiv în 

conformitate cu aceeași procedură. Consiliul de administrație adoptă documentul de programare ținând seama de avizul Comisiei. 

Documentul de programare devine definitiv după adoptarea finală a bugetului general al Uniunii și, dacă este necesar, se ajustează în 

consecință. 
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(3) Programul multianual de activitate stabilește programarea strategică globală, inclusiv obiectivele, rezultatele preconizate și indicatorii de 

performanță, evitând suprapunerile în materie de programare cu alte agenții. De asemenea, acesta stabilește programarea resurselor, inclusiv 

bugetul multianual și personalul. El include o strategie privind relațiile cu țările terțe și cu organizațiile internaționale în conformitate cu 

articolul 30, acțiunile legate de această strategie precum și o specificare a resurselor asociate. 

(4) Programul anual de activitate este în concordanță cu programul multianual de activitate menționat la alineatul (3) și include:  

(a) obiectivele detaliate și rezultatele preconizate, inclusiv indicatorii de performanță; 

(b) ▌o descriere a acțiunilor care urmează să fie finanțate, inclusiv măsurile planificate care urmăresc creșterea eficienței; 
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(c) informații care indică resursele financiare și umane alocate fiecărei acțiuni, în conformitate cu principiile întocmirii bugetului și ale 

gestionării pe activități; 

(d) eventuale acțiuni pentru relațiile cu țări terțe și cu organizații internaționale, în conformitate cu articolul 30. 

Acesta indică în mod clar acțiunile care au fost adăugate, modificate sau eliminate în comparație cu exercițiul financiar precedent. ▌ 

(5) Consiliul de administrație modifică programul anual de activitate adoptat în cazul în care EU-OSHA îi este încredințată o nouă activitate. 

Consiliul de administrație poate să-i delege directorului executiv competența de a aduce modificări nesubstanțiale programului anual de 

activitate. 

Orice modificare substanțială a programului anual de activitate se adoptă în conformitate cu aceeași procedură ca programul anual de 

activitate inițial.  

(6) Programarea resurselor se actualizează anual. Programarea strategică se actualizează după caz și abordează în special rezultatul evaluării 

menționate la articolul 28.  

Încredințarea către EU-OSHA a unei noi activități pentru a îndeplini atribuțiile prevăzute la articolul 2 este luată în considerare la 

programarea sa financiară și la programarea resurselor acesteia, fără a aduce atingere competențelor Parlamentului European și ale 

Consiliului („autoritatea bugetară”). 
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Articolul 7 

Președintele consiliului de administrație 

(1) Consiliul de administrație alege un președinte și trei vicepreședinți, după cum urmează:  

(a) unul dintre membrii care reprezintă guvernele statelor membre;  

(b) unul dintre membrii care reprezintă organizațiile patronale;  

(c) unul dintre membrii care reprezintă organizațiile sindicale și  

(d) unul dintre membrii care reprezintă Comisia. 

Președintele și vicepreședinții sunt aleși cu o majoritate de două treimi din membrii cu drept de vot ai consiliului de administrație. 

(2) Mandatul președintelui și al vicepreședinților este de un an. Mandatul acestora poate fi reînnoit ▌. ▌Dacă pe durata mandatului încetează 

calitatea acestora de membri ai consiliului de administrație, mandatul lor expiră automat la aceeași dată.  
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Articolul 8 

Reuniunile consiliului de administrație 

(1) Președintele convoacă reuniunile consiliului de administrație.  

(2) Directorul executiv participă la deliberări, fără drept de vot. 

(3) Consiliul de administrație se reunește în ședință ordinară o dată pe an. În plus, acesta se reunește la inițiativa președintelui, la solicitarea 

Comisiei sau la solicitarea a cel puțin o treime dintre membrii săi. 

(4) Consiliul de administrație poate invita orice persoană a cărei opinie poate fi de interes să participe la reuniunile sale în calitate de observator. 

Reprezentanții țărilor care fac parte din Asociația Europeană a Liberului Schimb (AELS) care sunt părți la Acordul privind Spațiul 

Economic European (Acordul privind SEE) pot participa la reuniunile consiliului de administrație în calitate de observatori în cazul în 

care Acordul privind SEE prevede participarea acestora la activitățile EU-OSHA. 

(5) EU-OSHA asigură secretariatul Consiliului de administrație. 
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Articolul 9 

Regulile de vot ale consiliului de administrație 

(1) Fără a aduce atingere articolului 5 alineatul (1) literele ▌(b) și (c), articolului 7 alineatul (1) al doilea paragraf și articolului 19 alineatul (7), 

consiliul de administrație adoptă deciziile cu o majoritate a membrilor cu drept de vot. 

Cu toate acestea, deciziile în cadrul programului anual de activitate și cu consecințe bugetare pentru punctele focale naționale necesită și 

consimțământul unei majorități a membrilor grupului care reprezintă guvernele. 

(2) Fiecare membru cu drept de vot dispune de un vot. În absența unui membru cu drept de vot, dreptul de vot al acestuia poate fi exercitat de 

către supleantul său. 

(3) Președintele ia parte la vot.  

(4) Directorul executiv participă la deliberări, fără drept de vot. 

(5) Regulamentul de procedură al consiliului de administrație stabilește în mod detaliat modalitățile de vot, în special condițiile în care un 

membru poate reprezenta un alt membru. 
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SECȚIUNEA 2 

COMITETUL EXECUTIV 

Articolul 10 

Comitetul executiv 

(1) Consiliul de administrație este asistat de un comitet executiv. 

(2) Comitetul executiv: 

(a) pregătește deciziile care urmează să fie adoptate de consiliul de administrație;  

(b) monitorizează, împreună cu consiliul de administrație, luarea de măsuri adecvate în urma concluziilor și a recomandărilor care decurg 

din rapoartele de audit și din evaluările interne sau externe, precum și din investigațiile efectuate de ▌OLAF; 

(c) fără a aduce atingere responsabilităților directorului executiv, astfel cum se prevede la articolul 11, îi acordă acestuia, dacă este necesar, 

consiliere în punerea în aplicare a deciziilor consiliului de administrație, pentru a consolida supravegherea gestionării administrative și 

bugetare.  

(3) Dacă este necesar, din motive de urgență, comitetul executiv poate lua anumite decizii provizorii în numele consiliului de administrație, ▌ 

inclusiv suspendarea delegării competențelor de autoritate împuternicită să facă numiri, în conformitate cu condițiile menționate la articolul 

5 alineatul (2), precum și privind chestiuni bugetare. 
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(4) Comitetul executiv este alcătuit din președintele consiliului de administrație, din cei trei vicepreședinți, din coordonatorii celor trei grupuri 

menționate la articolul 4 alineatul (6) și dintr-un reprezentant al Comisiei. Fiecare grup menționat la articolul 4 alineatul (6) poate desemna 

până la doi supleanți pentru a participa la reuniunile comitetului executiv, în absența unui membru numit de grupul respectiv. Președintele 

consiliului de administrație este, de asemenea, președintele comitetului executiv. Directorul executiv ia parte la reuniunile comitetului 

executiv, fără drept de vot. 

(5) Durata mandatului membrilor comitetului executiv este de doi ani. Mandatul respectiv poate fi reînnoit. Mandatul unui membru al comitetului 

executiv se încheie la data la care încetează mandatul său de membru al consiliului de administrație. 

(6) Comitetul executiv se reunește de trei ori pe an. În plus, acesta se reunește la inițiativa președintelui sau la cererea membrilor comitetului. 

După fiecare reuniune, coordonatorii celor trei grupuri menționate la articolul 4 alineatul (6) depun toate eforturile pentru a-i informa pe 

membrii grupului lor cu privire la conținutul discuției, în timp util și în mod transparent. 

▌  
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SECȚIUNEA 3 

DIRECTORUL EXECUTIV 

Articolul 11 

Responsabilitățile directorului executiv 

(1) Directorul executiv este responsabil de managementul EU-OSHA, în conformitate cu direcția strategică stabilită de consiliul de 

administrație, și răspunde în fața consiliului de administrație. 

(2) Fără a aduce atingere competențelor Comisiei, ale consiliului de administrație și ale comitetului executiv, directorul executiv își exercită 

atribuțiile în mod independent și nu solicită, nici nu acceptă instrucțiuni de la vreun guvern sau de la orice alt organism. 

(3) Directorul executiv prezintă Parlamentului European un raport privind modul în care și-a îndeplinit atribuțiile, dacă este invitat să facă acest 

lucru. Consiliul îl poate invita pe directorul executiv să prezinte un raport cu privire la modul în care și-a îndeplinit atribuțiile. 

(4) Directorul executiv este reprezentantul legal al EU-OSHA. 
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(5) Directorul executiv răspunde de punerea în aplicare a atribuțiilor acordate EU-OSHA în temeiul prezentului regulament. În special, directorul 

executiv este responsabil pentru: 

(a) administrarea curentă a EU-OSHA, inclusiv exercitarea competențelor care îi sunt încredințate în legătură cu chestiunile legate de 

personal, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2); 

(b) punerea în aplicare a deciziilor adoptate de consiliul de administrație; 

(c) în conformitate cu decizia menționată la articolul 5 alineatul (2), adoptarea deciziilor cu privire la gestionarea resurselor umane; 

(d) ținând seama de necesitățile legate de activitățile EU-OSHA și de buna gestiune bugetară, luarea deciziilor cu privire la structurile 

interne ale EU-OSHA și, dacă este necesar, cu privire la modificarea acestora; 

(e) elaborarea documentului de programare și prezentarea acestuia consiliului de administrație, după consultarea Comisiei; 

(f) punerea în aplicare a documentului de programare și raportarea către consiliul de administrație cu privire la punerea sa în aplicare;  

(g) elaborarea raportului anual consolidat privind activitățile EU-OSHA și prezentarea acestuia consiliului de administrație, spre evaluare și 

adoptare; 
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(h) instituirea unui sistem eficace de monitorizare care să permită realizarea evaluărilor periodice menționate la articolul 28 și a unui 

sistem de raportare care să sintetizeze rezultatele evaluărilor respective; 

(i) elaborarea proiectului de norme financiare aplicabile EU-OSHA; 

(j) întocmirea proiectului de situație a estimărilor de venituri și cheltuieli ale EU-OSHA, ca parte a documentului de programare al 

EU-OSHA și execuția bugetului EU-OSHA; 

(k) elaborarea unui plan de acțiune în urma concluziilor rapoartelor de audit și ale evaluărilor interne sau externe, precum și a investigațiilor 

desfășurate de OLAF și prezentarea unui raport privind progresele înregistrate către Comisie, de două ori pe an, precum și în mod 

periodic către consiliul de administrație și comitetul executiv; 

(l) asigurarea echilibrului de gen în cadrul EU-OSHA; 

(m) protejarea intereselor financiare ale Uniunii prin aplicarea de măsuri preventive de combatere a fraudei, a corupției și a oricăror alte 

activități ilegale, prin realizarea de controale eficace și, în cazul în care se constată nereguli, prin recuperarea sumelor plătite necuvenit 

și, după caz, prin sancțiuni eficace, proporționale și disuasive, de natură administrativă și financiară; 

(n) elaborarea unei strategii antifraudă a EU-OSHA și prezentarea acesteia consiliului de administrație, spre aprobare; 

▌  

(o) după caz, cooperarea cu alte agenții ale Uniunii și încheierea de acorduri de cooperare cu acestea. 
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(6) De asemenea, directorul executiv este responsabil pentru luarea deciziei dacă, în scopul îndeplinirii atribuțiilor EU-OSHA într-un mod eficient 

și eficace, este necesar să se înființeze un birou de legătură la Bruxelles pentru consolidarea cooperării EU-OSHA cu instituțiile relevante 

ale Uniunii. O astfel de decizie necesită acordul prealabil al Comisiei, al consiliului de administrație și al statului membru în cauză. Decizia 

respectivă precizează domeniul activităților care urmează să fie efectuate de biroul de legătură respectiv, astfel încât să se evite costurile 

inutile și orice dublare a funcțiilor administrative ale EU-OSHA.  
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SECȚIUNEA 4 

REȚEAUA 

Articolul 12 

Rețeaua 

(1) EU-OSHA înființează o rețea care cuprinde: 

(a) principalele componente ale rețelelor naționale de informații, inclusiv organizațiile patronale și sindicale naționale, în conformitate cu 

dreptul intern sau practicile naționale; 

(b) punctele focale naționale. 

(2) Statele membre informează periodic EU-OSHA cu privire la principalele componente ale rețelelor naționale de informații privind securitatea 

și sănătatea în muncă, inclusiv orice instituție care, din punctul lor de vedere, ar putea contribui la activitatea EU-OSHA, ținând seama de 

necesitatea de a asigura o cât mai mare acoperire a teritoriului acestora. 

Autoritățile naționale sau o instituție națională desemnată de statul membru drept punct focal național asigură coordonarea și transmiterea 

informațiilor care vor fi furnizate EU-OSHA la nivel național, în cadrul unui acord încheiat între fiecare punct focal și EU-OSHA pe baza 

programului de activitate adoptat de EU-OSHA.  

Autoritățile naționale sau instituția națională consultă organizațiile patronale și sindicale naționale și țin cont de punctul de vedere al acestora, 

în conformitate cu legislația sau practicile naționale. 

(3) Temele de interes deosebit identificate sunt incluse în programul anual de activitate al EU-OSHA. 
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CAPITOLUL III 

DISPOZIȚII FINANCIARE 

Articolul 13 

Bugetul 

(1) Se elaborează și se înscriu în bugetul EU-OSHA estimări ale tuturor veniturilor și cheltuielilor EU-OSHA în fiecare exercițiu financiar. 

Exercițiul financiar corespunde anului calendaristic. 

(2) Bugetul EU-OSHA trebuie să fie echilibrat în ceea ce privește veniturile și cheltuielile. 

(3) Fără a aduce atingere altor resurse, veniturile EU-OSHA cuprind: 

(b) o contribuție din partea Uniunii, înscrisă în bugetul general al Uniunii ▌; 

(b) orice contribuție financiară voluntară din partea statelor membre; 

(c) taxele pentru publicații și orice serviciu furnizat de EU-OSHA; 

(d) orice contribuție din partea țărilor terțe care participă la activitatea EU-OSHA, astfel cum se prevede la articolul 30. 

(4) Cheltuielile EU-OSHA includ cheltuielile cu personalul, cheltuielile administrative și de infrastructură, precum și cheltuielile de funcționare. 
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Articolul 14 

Întocmirea bugetului 

(1) În fiecare an, directorul executiv elaborează un proiect estimativ provizoriu al veniturilor și cheltuielilor EU-OSHA pentru exercițiul financiar 

următor, care conține planul de personal, și îl transmite consiliului de administrație. 

Proiectul estimativ provizoriu se bazează pe obiectivele și rezultatele preconizate indicate în documentul de programare anuală menționat 

la articolul 6 alineatul (1) și ține cont de resursele financiare necesare pentru atingerea acestor obiective și rezultate preconizate, în 

conformitate cu principiul de întocmire a bugetului în funcție de performanțe. 

(2) Pe baza proiectului estimativ provizoriu, consiliul de administrație adoptă un proiect de buget estimativ al veniturilor și cheltuielilor EU-

OSHA pentru exercițiul financiar următor și îl transmite Comisiei până la data de 31 ianuarie a fiecărui an. 

▌ 

(3) Comisia transmite proiectul de buget estimativ autorității bugetare, împreună cu proiectul de buget general al Uniunii. Proiectul de buget 

estimativ este, de asemenea, pus la dispoziția EU-OSHA. 

(4) Pe baza proiectului de buget estimativ, Comisia înscrie în proiectul de buget general al Uniunii estimările pe care le consideră necesare pentru 

planul de personal și valoarea contribuției care urmează să fie suportată din bugetul general, pe care le prezintă autorității bugetare în 

conformitate cu articolele 313 și 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). 

(5) Autoritatea bugetară autorizează creditele pentru contribuția de la bugetul general al Uniunii acordată EU-OSHA. 

(6) Autoritatea bugetară adoptă planul de personal al EU-OSHA. 
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(7) Bugetul EU-OSHA este adoptat de consiliul de administrație. Acesta devine definitiv după adoptarea finală a bugetului general al Uniunii și, 

dacă este necesar, se ajustează în consecință. Orice modificare a bugetului EU-OSHA, inclusiv a planului de personal, se adoptă în 

conformitate cu aceeași procedură. 

(8) Pentru orice proiect imobiliar care poate avea un impact semnificativ asupra bugetului EU-OSHA, se aplică Regulamentul delegat (UE) 

nr. 1271/2013. 

Articolul 15 

Execuția bugetului 

(1) Directorul executiv execută bugetul EU-OSHA. 

(2) În fiecare an, directorul executiv transmite autorității bugetare toate informațiile relevante pentru concluziile procedurilor de evaluare. 
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Articolul 16 

Prezentarea conturilor și descărcarea de gestiune 

(1) ▌Contabilul EU-OSHA trimite conturile provizorii pentru exercițiul financiar (anul N) contabilului Comisiei și Curții de Conturi până la 

data de 1 martie a următorului exercițiu financiar (anul N + 1).  

(2) ▌ EU-OSHA transmite un raport privind gestiunea bugetară și financiară pentru anul N Parlamentului European, Consiliului, Comisiei și 

Curții de Conturi până la data de 31 martie a anului N + 1. 

(3) ▌Contabilul Comisiei trimite Curții de Conturi conturile provizorii ale EU-OSHA pentru anul N, consolidate cu conturile Comisiei, până la 

data de 31 martie a anului N + 1. 

(4) După ce primește observațiile formulate de Curtea de Conturi cu privire la conturile provizorii ale EU-OSHA pentru anul N, în temeiul 

articolului 246 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046, contabilul întocmește conturile finale ale EU-OSHA pentru anul respectiv. 

Directorul executiv le prezintă consiliului de administrație în vederea obținerii unui aviz. 

(5) Consiliul de administrație emite un aviz cu privire la conturile finale ale EU-OSHA pentru anul N. 
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(6) Contabilul EU-OSHA transmite Parlamentului European, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi conturile finale pentru anul N, împreună 

cu avizul consiliului de administrație, până la data de 1 iulie a anului N + 1. 

(7) Conturile finale pentru anul N se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene până la data de 15 noiembrie a anului N + 1. 

(8) Directorul executiv trimite Curții de Conturi ▌, până la data de 30 septembrie a anului N + 1, un răspuns la observațiile cuprinse în raportul 

anual al acesteia. Directorul executiv trimite, de asemenea, răspunsul respectiv consiliului de administrație. 

(9) Directorul executiv prezintă Parlamentului European, la solicitarea acestuia din urmă, toate informațiile necesare pentru a facilita aplicarea 

procedurii de descărcare de gestiune pentru anul N, în conformitate cu articolul 109 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) 

nr. 1271/2013. 

(10) La recomandarea Consiliului, care hotărăște cu majoritate calificată, Parlamentul European acordă directorului executiv, înainte de data de 15 

mai a exercițiului N + 2, descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului aferent exercițiului N. 

Articolul 17 

Norme financiare 

Normele financiare aplicabile EU-OSHA se adoptă de către consiliul de administrație, după consultarea Comisiei. Acestea nu fac derogare de la 

Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013, cu excepția cazului în care o astfel de derogare este necesară în mod specific pentru funcționarea EU-

OSHA și Comisia și-a dat acordul prealabil. 
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CAPITOLUL IV 

PERSONALUL 

Articolul 18 

Dispoziții generale 

(1) Personalului EU-OSHA i se aplică Statutul funcționarilor și Regimul aplicabil celorlalți agenți, precum și normele adoptate de comun acord 

de instituțiile Uniunii pentru punerea în aplicare a Statutului funcționarilor și a Regimului aplicabil celorlalți agenți. 

(2) Consiliul de administrație adoptă normele de punere în aplicare corespunzătoare a Statutului funcționarilor și a Regimului aplicabil celorlalți 

agenți, în conformitate cu articolul 110 din Statutul funcționarilor. 

Articolul 19 

Directorul executiv 

(1) Directorul executiv este un membru al personalului și este angajat ca agent temporar al EU-OSHA în temeiul articolului 2 litera (a) din 

Regimul aplicabil celorlalți agenți. 
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(2) Directorul executiv este numit de consiliul de administrație dintr-o listă de candidați propusă de Comisie, în urma unei proceduri de selecție 

deschise și transparente. 

Candidatul selectat este invitat să facă o declarație în fața Parlamentului European și să răspundă întrebărilor adresate de membrii 

Parlamentului. Schimbul de opinii nu întârzie în mod nejustificat numirea. 

La încheierea contractului cu directorul executiv, EU-OSHA este reprezentată de președintele consiliului de administrație. 

(3) Mandatul directorului executiv este de cinci ani. Înainte de sfârșitul acestei perioade, Comisia realizează o evaluare care ia în considerare 

evaluarea performanțelor directorului executiv, precum și sarcinile și provocările viitoare ale EU-OSHA. 

(4) Consiliul de administrație, luând în considerare evaluarea menționată la alineatul (3), poate prelungi o singură dată mandatul directorului 

executiv pentru o perioadă de cel mult cinci ani.  

(5) Un director executiv al cărui mandat a fost prelungit nu mai poate participa la o altă procedură de selecție pentru același post la sfârșitul 

perioadei cumulate.  
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(6) Directorul executiv poate fi demis din funcție doar printr-o decizie a consiliului de administrație ▌.  În decizia sa, consiliul de administrație 

ține seama de evaluarea performanțelor directorului executiv, realizată de către Comisie, astfel cum se menționează la alineatul (3).  

(7) Consiliul de administrație adoptă deciziile privind numirea, prelungirea mandatului sau demiterea din funcție a directorului executiv cu o 

majoritate de două treimi dintre membrii cu drept de vot. 

Articolul 20 

Experți naționali detașați și alți membri ai personalului 

(1) EU-OSHA poate face apel la experți naționali detașați sau la alte categorii de personal care nu sunt angajate de către EU-OSHA.  

(2) Consiliul de administrație adoptă o decizie care prevede norme privind detașarea experților naționali la EU-OSHA. 
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CAPITOLUL V 

DISPOZIȚII GENERALE 

Articolul 21 

Statutul juridic 

(1) EU-OSHA este o agenție a Uniunii. EU-OSHA are personalitate juridică. 

(2) În fiecare dintre statele membre, EU-OSHA beneficiază de cea mai extinsă capacitate juridică recunoscută persoanelor juridice în temeiul 

dreptului intern. Ea poate, în special, să achiziționeze sau să înstrăineze bunuri mobile și imobile și să se constituie parte în instanță. 

(3) Sediul EU-OSHA se află la Bilbao. 

(4) EU-OSHA poate înființa un birou de legătură la Bruxelles pentru a-și consolida cooperarea cu instituțiile relevante ale Uniunii, în 

conformitate cu articolul 11 alineatul (6). 
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Articolul 22 

Privilegii și imunități 

Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene se aplică EU-OSHA și personalului său. 

Articolul 23 

Regim lingvistic 

(1) Dispozițiile prevăzute de Regulamentul nr. 11 se aplică EU-OSHA. 

(2) Serviciile de traducere necesare pentru funcționarea EU-OSHA sunt asigurate de Centrul de Traduceri.  

                                                 
1 Regulamentul nr. 1 al Consiliului de stabilire a regimului lingvistic al Comunității Economice Europene (JO 17, 6.10.1958, p. 385). 
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Articolul 24 

Transparență și protecția datelor 

(1) EU-OSHA își desfășoară activitățile cu un nivel ridicat de transparență. 

(2) Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului1 se aplică documentelor deținute de EU-OSHA.  

(3) În termen de șase luni de la prima sa reuniune, consiliul de administrație adoptă normele detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) 

nr. 1049/2001. 

(4) Prelucrarea datelor cu caracter personal de către EU-OSHA este reglementată de Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European 

și al Consiliului2. În termen de șase luni de la prima sa reuniune, consiliul de administrație stabilește măsuri pentru aplicarea Regulamentului 

(UE) 2018/1725 de către EU-OSHA, inclusiv cele referitoare la numirea unui responsabil cu protecția datelor. Măsurile respective se stabilesc 

după consultarea Autorității Europene pentru Protecția Datelor. 

                                                 
1 Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele 

Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (JO L 145, 31.5.2001, p. 43). 
2 Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea 

ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a 
acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).  
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Articolul 25 

Combaterea fraudei 

(1) Pentru a facilita combaterea fraudei, a corupției și a altor activități ilegale în temeiul Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului1, în termen de ... [șase luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament], EU-OSHA aderă 

la Acordul interinstituțional din 25 mai 1999 dintre Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Comunităților 

Europene privind investigațiile interne desfășurate de ▌ Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)2 și adoptă dispozițiile 

corespunzătoare care se aplică tuturor angajaților săi, utilizând modelul prevăzut în anexa la acordul respectiv. 

(2) Curtea de Conturi ▌are competența de a efectua audituri, pe baza documentelor și a inspecțiilor la fața locului, cu privire la toți beneficiarii de 

granturi, contractanții și subcontractanții care au beneficiat de fonduri europene de la EU-OSHA. 

                                                 
1 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate 

de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al 
Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 18.9.2013, p. 1). 

2 JO L 136, 31.5.1999, p. 15. 
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(3) OLAF poate desfășura investigații, inclusiv controale și inspecții la fața locului, pentru a stabili dacă s-a comis o fraudă, un act de corupție sau 

orice altă activitate ilegală care afectează interesele financiare ale Uniunii în legătură cu un acord de grant sau o decizie de acordare a unui 

grant sau cu un contract finanțat de EU-OSHA, în conformitate cu dispozițiile și cu procedurile prevăzute în Regulamentul (UE, Euratom) 

nr. 883/2013 și în Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului1.  

(4) Fără a aduce atingere dispozițiilor de la alineatele (1), (2) și (3), acordurile de cooperare cu țări terțe și organizații internaționale, contractele, 

acordurile de grant și deciziile EU-OSHA privind granturile conțin dispoziții care împuternicesc în mod expres Curtea de Conturi ▌și OLAF 

să efectueze astfel de audituri și investigații, conform competențelor care le revin. 

                                                 
1 Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de 

Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p. 2). 
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Articolul 26 

Normele de securitate privind protecția informațiilor clasificate și a informațiilor sensibile neclasificate 

EU-OSHA adoptă norme de securitate echivalente cu normele de securitate ale Comisiei pentru protecția informațiilor clasificate ale Uniunii Europene 

(IUEC) și a informațiilor sensibile neclasificate prevăzute în Deciziile (UE, Euratom) 2015/443 și 2015/444, în cazul în care este necesar. Normele de 

securitate ale EU-OSHA cuprind, printre altele și dacă este cazul, dispoziții privind schimbul, prelucrarea și stocarea unor astfel de informații. 

Articolul 27 

Răspundere 

(1) Răspunderea contractuală a EU-OSHA este reglementată de legislația aplicabilă contractului în cauză. 

(2) Curtea de Justiție a Uniunii Europene (Curtea de Justiție) este competentă să se pronunțe în temeiul oricărei clauze compromisorii cuprinse 

într-un contract încheiat de EU-OSHA. 

(3) În cazul răspunderii extracontractuale, în conformitate cu principiile generale comune legislațiilor statelor membre, EU-OSHA repară orice 

prejudiciu provocat de serviciile sau angajații săi în executarea funcțiilor acestora. 
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(4) Curtea de Justiție este competentă privind acordarea de despăgubiri pentru prejudicii, astfel cum se menționează la alineatul (3). 

(5) Răspunderea personală a angajaților față de EU-OSHA este reglementată de dispozițiile prevăzute în Statutul funcționarilor și în Regimul 

aplicabil celorlalți agenți. 

Articolul 28 

Evaluare 

(1) În conformitate cu articolul 29 alineatul (5) din Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013, EU-OSHA efectuează evaluări ex ante și ex 

post ale acelor programe și activități care implică cheltuieli semnificative. 

(2) Până la ... [cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament] și, ulterior, la fiecare cinci ani, Comisia asigură realizarea unei 

evaluări în conformitate cu orientările Comisiei pentru a evalua performanța EU-OSHA în raport cu obiectivele, mandatul și atribuțiile sale.  

În cursul evaluării sale, Comisia consultă membrii consiliului de administrație și alte părți interesate principale. Evaluarea abordează, în 

special, eventuala necesitate de a modifica mandatul EU-OSHA, precum și implicațiile financiare ale unor astfel de modificări.  

▌ 
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(3) Comisia prezintă Parlamentului European, Consiliului și consiliului de administrație un raport privind rezultatele evaluării. Rezultatele 

evaluării sunt făcute publice. 

Articolul 29 

Investigații administrative 

Activitățile EU-OSHA fac obiectul investigațiilor efectuate de Ombudsmanul European în conformitate cu articolul 228 din TFUE. 

Articolul 30 

Cooperarea cu țările terțe și cu organizațiile internaționale 

(1) În măsura în care este necesar pentru atingerea obiectivelor stabilite în prezentul regulament și fără a aduce atingere competențelor respective 

ale statelor membre și ale instituțiilor Uniunii, EU-OSHA poate coopera cu autorități competente din țări terțe și cu organizații internaționale.  

În acest scop, sub rezerva autorizării consiliului de administrație și după aprobarea de către Comisie, EU-OSHA poate să stabilească 

acorduri de activitate cu autoritățile competente din țările terțe și cu organizații internaționale. Astfel de acorduri nu creează obligații juridice 

pentru Uniune sau pentru statele membre. 
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(2) EU-OSHA este deschisă participării țărilor terțe care au încheiat acorduri cu Uniunea în acest sens.  

În conformitate cu dispozițiile relevante ale acordurilor menționate în primul paragraf, se încheie acorduri care specifică mai ales caracterul, 

amploarea și modalitatea în care țările terțe în cauză vor participa la activitatea EU-OSHA, inclusiv dispoziții privind participarea la 

inițiativele întreprinse de EU-OSHA, contribuțiile financiare și personalul. În ceea ce privește chestiunile legate de personal, astfel de acorduri 

respectă, în orice caz, Statutul funcționarilor. 

(3) Consiliul de administrație adoptă o strategie pentru relațiile cu țări terțe și cu organizații internaționale, în ceea ce privește aspectele pentru 

care este competentă EU-OSHA. 

Articolul 31 

Acordul privind sediul și condițiile de funcționare 

(1) Dispozițiile necesare referitoare la găzduirea care urmează să fie oferită EU-OSHA în statul membru gazdă și la facilitățile care trebuie puse la 

dispoziție de statul membru respectiv, împreună cu normele specifice aplicabile în statul membru gazdă privind directorul executiv, membrii 

consiliului de administrație, personalul și membrii de familie ai acestora sunt prevăzute într-un acord referitor la sediu, încheiat între EU-

OSHA și statul membru în care se află sediul. 

(2) Statul membru gazdă al EU-OSHA oferă condițiile necesare pentru a asigura funcționarea EU-OSHA, inclusiv condiții de școlarizare 

multilingvă și cu vocație europeană și conexiuni de transport adecvate. 
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CAPITOLUL VI 

DISPOZIȚII TRANZITORII 

Articolul 32 

Dispoziții tranzitorii privind consiliul de administrație 

Membrii consiliului de conducere instituit în temeiul articolului 8 din Regulamentul (CE) nr. 2062/94 rămân în funcție și exercită funcțiile consiliului 

de administrație, astfel cum se prevede la articolul 5 din prezentul regulament, până la numirea membrilor consiliului de administrație și a 

expertului independent în temeiul articolului 4 alineatul (1) din prezentul regulament. 

Articolul 33 

Dispoziții tranzitorii privind personalul 

(1) Directorul EU-OSHA, numit în temeiul articolului 11 din Regulamentul (CE) nr. 2062/94, îndeplinește, pentru perioada rămasă din mandatul 

său, responsabilitățile directorului executiv, astfel cum se prevede la articolul 11 din prezentul regulament. Celelalte condiții ale contractului 

său rămân neschimbate. 
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(2) În cazul în care, la data intrării în vigoare a prezentului regulament, este în curs o procedură de selecție și numire a directorului executiv, 

articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 2062/94 se aplică până la finalizarea procedurii respective. 

(3) Prezentul regulament nu aduce atingere drepturilor și obligațiilor personalului angajat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 2062/94. 

Contractele de muncă ale personalului menționat pot fi reînnoite în temeiul prezentului regulament, în conformitate cu Statutul 

funcționarilor și Regimul aplicabil celorlalți agenți. 

Orice birou de legătură al EU-OSHA care este operațional la momentul intrării în vigoare a prezentului regulament este menținut. 

Articolul 34 

Dispoziții bugetare tranzitorii 

Procedura de descărcare de gestiune în ceea ce privește bugetele aprobate în temeiul articolului 13 din Regulamentul (CE) nr. 2062/94 se desfășoară în 

conformitate cu articolul 14 din regulamentul respectiv. 



 

 167 

 

CAPITOLUL VII 

DISPOZIȚII FINALE 

Articolul 35 

Abrogare 

Regulamentul (CE) nr. 2062/94 se abrogă și toate trimiterile la regulamentul abrogat se înțeleg ca trimiteri la prezentul regulament. 

Articolul 36 

Menținerea în vigoare a normelor interne adoptate de consiliul de conducere  

Normele interne adoptate de consiliul de conducere în temeiul Regulamentului (CE) nr. 2062/94 rămân în vigoare după ... [data intrării în vigoare a 

prezentului regulament], cu excepția cazului în care se decide altfel de către consiliul de administrație în aplicarea prezentului regulament.  
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Articolul 37 

Intrarea în vigoare 

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

 

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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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0492 

Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) ***I 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 11 decembrie 2018 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și 

al Consiliului de constituire a Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) și de abrogare a 

Regulamentului (CEE) nr. 1365/75 al Consiliului (COM(2016)0531 – C8-0342/2016 – 2016/0256(COD)) 

 

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0531), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 153 alineatul (2) litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul 

cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0342/2016), 

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

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 30 martie 20171, 

– după consultarea Comitetului Regiunilor, 

– având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și 

                                                 
1  JO C 209, 30.6.2017, p. 49.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016AE5685&from=EN


 

 170 

angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 9 noiembrie 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 ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și avizul Comisiei pentru bugete (A8-0275/2017), 

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

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod 

substanțial propunerea; 

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 
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P8_TC1-COD(2016)0256 

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11 decembrie 2018 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2018/... al 

Parlamentului European și al Consiliului de înființare a Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă 

(Eurofound) și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1365/75 al Consiliului 

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 153 alineatul (2) litera (a), 

având în vedere propunerea Comisiei Europene, 

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale, 

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European1,  

după consultarea Comitetului Regiunilor, 

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară2, 

                                                 
1 JO C 209, 30.6.2017, p. 49. 
2 Poziția Parlamentului European din 11 decembrie 2018. 



 

 172 

 

întrucât: 

(1) Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) a fost înființată prin Regulamentul (CEE) nr. 1365/75 

al Consiliului1 pentru a contribui la conceperea și la stabilirea unor condiții mai bune de viață și de muncă prin activități menite să dezvolte și să 

difuzeze cunoștințe. În acest context, Eurofound ar trebui să țină seama de perspectivele pe termen mediu și lung.  

(2) De la înființarea sa în 1975, Eurofound a jucat un rol important în sprijinirea îmbunătățirii condițiilor de viață și de muncă în întreaga Uniune 

▌. În același timp, conceptul și importanța condițiilor de viață și de muncă au evoluat sub influența evoluțiilor societale și a transformărilor 

fundamentale ale piețelor forței de muncă. Prin urmare, pentru a reflecta respectivele evoluții, ar trebui adaptată terminologia utilizată 

pentru a descriere obiectivele și atribuțiile Eurofound ▌. 

(3) Regulamentul (CEE) nr. 1365/75 a fost modificat de mai multe ori. Întrucât urmează să fie efectuate alte modificări, regulamentul respectiv ar 

trebui să fie abrogat și înlocuit din motive de claritate. 

(4) Normele care reglementează Eurofound ar trebui să fie stabilite, în măsura în care este posibil și ținând seama de caracterul său tripartit, în 

conformitate cu principiile Declarației comune a Parlamentului European, a Consiliului Uniunii Europene și a Comisiei Europene privind 

agențiile descentralizate din 19 iulie 2012 ▌. 

                                                 
1 Regulamentul (CEE) nr. 1365/75 al Consiliului din 26 mai 1975 privind constituirea Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de 

Viață și de Muncă (JO L 139, 30.5.1975, p. 1). 
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(5) Eurofound furnizează instituțiilor și organelor Uniunii, statelor membre și partenerilor sociali informații specializate și cu valoare 

adăugată în domeniul de competență al Eurofound. 

(6) Eurofound ar trebui să continue să realizeze anchete pentru a asigura continuitatea analizelor comparative ale tendințelor în ceea ce 

privește condițiile de viață și de muncă, precum și ale evoluțiilor de pe piața muncii din Uniune. 

(7) Este important, de asemenea, ca Eurofound să colaboreze îndeaproape cu organismele conexe la nivel internațional, la nivelul Uniunii și la 

nivel național. 
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(8) Întrucât cele trei ▌ agenții tripartite, și anume Eurofound, Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) și Centrul 

European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop), abordează aspecte legate de piața forței de muncă, de mediul de lucru, de 

educația și formarea profesională și de competențe, este necesară o coordonare strânsă între ele. Prin urmare, în activitatea sa, Eurofound ar 

trebui să completeze activitatea EU-OSHA și a Cedefop atunci când au domenii similare de interes, recurgând totodată cu predilecție la 

instrumente care funcționează bine, cum ar fi memorandumurile de înțelegere. Eurofound ar trebui să exploateze modalitățile de a spori 

eficiența și sinergiile și ar trebui să evite suprapunerea activităților sale cu cele ale EU-OSHA și Cedefop, precum și cu cele ale Comisiei. În 

plus, dacă este cazul, Eurofound ar trebui să urmărească să coopereze eficient cu capacitățile de cercetare interne ale instituțiilor Uniunii și ale 

organismelor specializate externe.  

(9) În cursul evaluării Eurofound, Comisia ar trebui să se consulte cu principalele părți interesate, inclusiv cu membrii consiliului de 

administrație și cu membrii Parlamentului European. 
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(10) Caracterul tripartit al Eurofound, EU-OSHA și Cedefop exprimă foarte bine abordarea cuprinzătoare, bazată pe dialogul social dintre 

partenerii sociali și autoritățile naționale și ale Uniunii, dialog extrem de important pentru a găsi în comun soluții sociale și economice 

sustenabile. 

(11) Pentru a raționaliza procesul decizional în cadrul Eurofound și a contribui la creșterea eficienței și a eficacității, ar trebui să se introducă o 

structură de guvernanță pe două niveluri. În acest scop, statele membre, organizațiile patronale și sindicale naționale și Comisia ar trebui 

să fie reprezentate în cadrul unui consiliu de administrație învestit cu competențele necesare, inclusiv cu competența de a adopta bugetul și 

de a aproba documentul de programare. În documentul de programare, care conține programul multianual al Eurofound și programul său 

anual de activitate, consiliul de administrație ar trebui să stabilească prioritățile strategice ale activităților Eurofound. În plus, normele 

adoptate de consiliul de administrație pentru prevenirea și gestionarea conflictelor de interese ar trebui să conțină măsuri pentru detectarea 

riscurilor potențiale într-un stadiu timpuriu. 
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(12) Pentru buna funcționare a Eurofound, statele membre, organizațiile patronale și sindicale europene și Comisia ar trebui să se asigure că 

persoanele care urmează să fie numite în consiliul de administrație au cunoștințe adecvate cu privire la politicile sociale și la politicile din 

domeniul muncii, astfel încât să poată lua decizii strategice și să supravegheze activitățile Eurofound. 

(13) Ar trebui să se instituie un comitet executiv care să aibă sarcina de a pregăti în mod corespunzător reuniunile consiliului de administrație și 

de a sprijini procesul decizional și procesul de monitorizare ale acestuia. Ca parte a sprijinului acordat consiliului de administrație, ar 

trebui să fie posibil, dacă este necesar, din motive de urgență, ca respectivul comitet executiv să ia anumite decizii provizorii în numele 

consiliului de administrație. Consiliul de administrație ar trebui să adopte regulamentul de procedură al comitetului executiv. 

(14) Directorul executiv ar trebui să răspundă de gestionarea generală a Eurofound în conformitate cu direcția strategică stabilită de consiliul 

de administrație, inclusiv de administrarea curentă, precum și de gestiunea financiară și de gestionarea resurselor umane. Directorul 

executiv ar trebui să exercite competențele care îi sunt încredințate. Ar trebui ca aceste competențe să poată fi suspendate în împrejurări 

excepționale, cum ar fi conflictele de interese sau o încălcare gravă a obligațiilor prevăzute în Statutul funcționarilor Uniunii Europene 

(Statutul funcționarilor). 
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(15) Principiul egalității reprezintă un principiu fundamental al dreptului Uniunii. Acesta prevede că egalitatea între femei și bărbați trebuie 

asigurată în toate domeniile, inclusiv în ceea ce privește încadrarea în muncă, munca și remunerarea. Toate părțile ar trebui să urmărească 

realizarea unei reprezentări echilibrate a femeilor și a bărbaților în cadrul consiliului de administrație și al comitetului executiv. Acest 

obiectiv ar trebui să fie urmărit și de consiliul de administrație în cazul președintelui și al vicepreședinților săi, în ansamblul lor, precum și 

de grupurile care reprezintă guvernele, organizațiile patronale și sindicale în cadrul consiliului de administrație în cazul desemnării 

supleanților care să participe la reuniunile comitetului executiv. 

(16) Eurofound are un birou de legătură la Bruxelles. Ar trebui menținută posibilitatea de funcționare a respectivului birou. 
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(17) Dispozițiile financiare și dispozițiile privind programarea și raportarea referitoare la Eurofound ar trebui să fie actualizate. Regulamentul 

delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei1 prevede că Eurofound urmează să efectueze atât evaluări ex ante, cât și evaluări ex post ale acelor 

programe și activități sale care implică cheltuieli semnificative. Eurofound ar trebui să ia în considerare aceste evaluări în programarea sa 

multianuală și în cea anuală. 

(18) Pentru a garanta deplina sa autonomie și independență și pentru a-i permite să-și îndeplinească obiectivele și atribuțiile în conformitate cu 

prezentul regulament, Eurofound ar trebui să beneficieze de un buget adecvat și autonom, ale cărui venituri să provină în principal dintr-o 

contribuție de la bugetul general al Uniunii. Procedura bugetară a Uniunii ar trebui să se aplice Eurofound în ceea ce privește contribuția 

Uniunii și orice altă eventuală subvenție de la bugetul general al Uniunii. Conturile Eurofound ar trebui să fie auditate de Curtea de 

Conturi. 

(19) Serviciile de traducere necesare pentru funcționarea Eurofound ar trebui să fie asigurate de Centrul de Traduceri pentru Organismele 

Uniunii Europene (Centrul de Traduceri). Eurofound ar trebui să colaboreze cu Centrul de Traduceri pentru a stabili indicatori privind 

calitatea, punctualitatea și confidențialitatea, pentru a identifica clar nevoile și prioritățile Eurofound și pentru a crea proceduri 

transparente și obiective pentru procesul de traducere. 

                                                 
1 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). 



 

 179 

 

 

(20) Dispozițiile privind personalul Eurofound ar trebui să fie în concordanță cu Statutul funcționarilor și cu Regimul aplicabil celorlalți agenți ai 

Uniunii (Regimul aplicabil celorlalți agenți), stabilite prin Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 al Consiliului1. 

(21) Eurofound ar trebui să ia măsurile necesare pentru a asigura manipularea și prelucrarea sigură a informațiilor confidențiale. În cazul în care este 

necesar, Eurofound ar trebui să adopte norme de securitate echivalente cu cele prevăzute în Deciziile (UE, Euratom) 2015/4432 și (UE, 

Euratom) 2015/444 ale Comisiei3. 

(22) Este necesar să se prevadă dispoziții bugetare tranzitorii și dispoziții tranzitorii privind consiliul de administrație, directorul executiv și 

personalul, pentru a asigura continuitatea activităților Eurofound până la  punerea în aplicare a prezentului regulament, 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 

                                                 
1 JO L 56, 4.3.1968, p. 1. 
2 Decizia (UE, Euratom) 2015/443 a Comisiei din 13 martie 2015 privind securitatea în cadrul Comisiei (JO L 72, 17.3.2015, p. 41). 
3 Decizia (UE, Euratom) 2015/444 a Comisiei din 13 martie 2015 privind normele de securitate pentru protecția informațiilor UE clasificate (JO 

L 72, 17.3.2015, p. 53). 
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CAPITOLUL I 

OBIECTIVE ȘI ATRIBUȚII 

Articolul 1 

Înființare și obiective 

(1) Se înființează Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) ▌ ca agenție a Uniunii Europene ▌. 

(2) Obiectivul Eurofound este oferirea de sprijin Comisiei, celorlalte instituții, organe și agenții ale Uniunii, statelor membre și partenerilor 

sociali în definirea și punerea în aplicare a politicilor referitoare la îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă, în elaborarea politicilor 

privind ocuparea forței de muncă și în promovarea dialogului între partenerii sociali.  

În acest scop, Eurofound îmbunătățește și difuzează cunoștințele, furnizează dovezi și servicii pentru elaborarea politicilor, inclusiv 

concluzii bazate pe cercetare, și facilitează schimbul de cunoștințe între actorii de la nivelul Uniunii și la nivel național. 
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Articolul 2 

Atribuții 

(1) Eurofound are următoarele atribuții în ceea ce privește domeniile de politică menționate la articolul 1 alineatul (2), respectând pe deplin 

responsabilitățile statelor membre: 

(a) analizează evoluțiile și furnizează analize comparative ale politicilor, cadrelor instituționale și practicilor din statele membre și, în cazul 

în care este relevant, din alte țări; 

(b) colectează date, spre exemplu prin intermediul anchetelor, și analizează tendințele în ceea ce privește condițiile de viață și de muncă și 

evoluțiile ocupării forței de muncă și ale pieței forței de muncă; 

(c) analizează evoluțiile sistemelor de relații de muncă și, în special, dialogul social la nivelul Uniunii și în statele membre; 

(d) desfășoară sau comandă studii și efectuează cercetări cu privire la evoluțiile socioeconomice relevante și la aspectele de politică conexe; 
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(e) pune în aplicare, după caz și la cererea Comisiei, proiecte-pilot și acțiuni pregătitoare; 

(f) pune la dispoziție forumuri pentru schimbul de experiență și de informații între guverne, parteneri sociali și alte părți interesate ▌de la 

nivel național, inclusiv prin informații și analize bazate pe fapte concrete; 

(g) gestionează instrumente și seturi de date și le pune la dispoziția factorilor de decizie, a partenerilor sociali, a organismelor academice și 

a altor părți interesate. 

(h) stabilește, în conformitate cu articolul 30, o strategie pentru relațiile cu țări terțe și cu organizații internaționale privind aspectele 

pentru care este competent Eurofound. 
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(2) În cazul în care sunt necesare noi studii și înainte de a lua decizii de politică, instituțiile Uniunii iau în considerare expertiza Eurofound și 

toate studiile pe care acesta le-a desfășurat sau le poate desfășura în domeniul respectiv, în conformitate cu Regulamentul (UE, 

Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului1. 

(3) Eurofound poate încheia acorduri de cooperare cu alte agenții relevante ale Uniunii, pentru a facilita și promova cooperarea cu ele. 

(4) În îndeplinirea atribuțiilor sale, Eurofound menține un dialog strâns în special cu organismele specializate publice sau private, naționale sau 

internaționale, cu autoritățile publice, cu organismele academice și de cercetare, cu organizațiile patronale și sindicale și, atunci când există, 

cu organisme naționale tripartite, . Fără a aduce atingere obiectivelor și scopurilor sale, Eurofound cooperează cu alte agenții ale Uniunii ▌, 

în special cu EU-OSHA și cu Cedefop, pentru a promova sinergiile și complementaritatea cu activitățile acestora și evitând, totodată, orice 

dublare a eforturilor. 

                                                 
1 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. 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1). 
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CAPITOLUL II 

ORGANIZAREA EUROFOUND 

Articolul 3 

Structura administrativă și de conducere 

Structura administrativă și de conducere a Eurofound cuprinde: 

(a) un consiliu de administrație; 

(b) un comitet executiv; 

(c) un director executiv. 

SECȚIUNEA 1  

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 

Articolul 4 

Componența consiliului de administrație 

(1) Consiliul de administrație este format din: 

(a) un membru, care reprezintă guvernul, din fiecare stat membru; 
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(b) un membru, care reprezintă organizațiile patronale, din fiecare stat membru; 

(c) un membru, care reprezintă organizațiile sindicale, din fiecare stat membru; 

(d) trei membri care reprezintă Comisia; 

(e) un expert independent numit de Parlamentul European. 

Fiecare dintre membrii menționați la literele (a)-(d) are drept de vot. 

Consiliul numește membrii menționați la literele (a), (b) și (c) pe baza candidaților desemnați de statele membre și, respectiv, de organizațiile 

patronale și sindicale europene. 

Comisia numește membrii menționați la litera (d). 

Comisia competentă a Parlamentului European numește expertul menționat la litera (e). 
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(2) Fiecare membru al consiliului de administrație are un supleant. Supleantul reprezintă membrul în absența acestuia. Supleanții sunt numiți în 

conformitate cu alineatul (1). 

(3) Membrii consiliului de administrație și supleanții acestora sunt desemnați și numiți pe baza cunoștințelor lor în domeniul politicilor sociale și 

al politicilor în domeniul muncii, ținând seama de competențele lor relevante, cum ar fi competențele manageriale, administrative și bugetare 

și de expertiza lor în domeniul atribuțiilor de bază ale Eurofound, astfel încât să exercite un rol de supraveghere eficace. Toate părțile 

reprezentate în consiliul de administrație depun eforturi pentru a limita rata de înlocuire a reprezentanților lor, în scopul de a asigura 

continuitatea activității consiliului. Toate părțile urmăresc să asigure o reprezentare echilibrată a femeilor și a bărbaților în consiliul de 

administrație. 

(4) Fiecare membru și fiecare supleant semnează o declarație scrisă în momentul preluării funcției în care declară că nu se află într-o situație 

de conflict de interese. Fiecare membru și fiecare supleant își actualizează declarația în cazul unei modificări a circumstanțelor în ceea ce 

privește orice conflict de interese. Eurofound publică declarațiile de interese și actualizările acestora pe site-ul său web. 
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(5) Mandatul membrilor și al supleanților acestora este de patru ani. Mandatul respectiv poate fi reînnoit. La expirarea mandatului sau în cazul 

demisiei lor, membrii și supleanții rămân în funcție până la reînnoirea mandatului sau până la înlocuirea lor. 

(6) În cadrul consiliului de administrație, reprezentanții guvernelor, ai organizațiilor patronale și ai organizațiilor sindicale formează fiecare câte 

un grup. Fiecare grup desemnează un coordonator, pentru a mări eficiența deliberărilor în cadrul grupului și între grupuri. Coordonatorii 

grupurilor angajatorilor și angajaților sunt reprezentanți ai organizațiilor respective la nivel european și pot fi desemnați dintre membrii numiți 

ai consiliului de administrație. Coordonatorii care nu sunt membri numiți ai consiliului de administrație în conformitate cu alineatul (1) 

participă la ședințele consiliului de administrație fără drept de vot. 
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Articolul 5 

Atribuțiile consiliului de administrație 

(1) Consiliul de administrație: 

(a) oferă orientările strategice pentru activitățile Eurofound; ▌ 

(b) adoptă în fiecare an, cu o majoritate de două treimi dintre membrii cu drept de vot și în conformitate cu articolul 6, documentul de 

programare al Eurofound, care conține programul multianual de activitate al Eurofound și programul său anual de activitate pentru 

anul următor; 

(c) adoptă, cu o majoritate de două treimi dintre membrii cu drept de vot, bugetul anual al Eurofound și exercită alte funcții în privința 

bugetului respectiv, în conformitate cu capitolul III; 

(d) adoptă un raport anual de activitate consolidat, împreună cu o evaluare privind activitățile Eurofound, transmite documentele respective, 

până la data de 1 iulie a fiecărui an, Parlamentului European, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și face public raportul anual de 

activitate consolidat; 
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(e) adoptă normele financiare aplicabile Eurofound în conformitate cu articolul 17; 

(f) adoptă o strategie antifraudă, proporțională cu riscurile de fraudă, ținând seama de costurile și de beneficiile măsurilor care urmează să 

fie puse în aplicare; 

(g) adoptă norme pentru prevenirea și gestionarea conflictelor de interese în ceea ce îi privește pe membrii săi și pe experții independenți, 

precum și pe experții naționali detașați și alte categorii de personal care nu sunt angajate de către Eurofound, astfel cum se prevede 

la articolul 20; 

(h) adoptă și actualizează periodic planurile de comunicare și de difuzare, pe baza unei analize a nevoilor, și le reflectă în documentul de 

programare al Eurofound; 

(i) adoptă regulamentul său de procedură; 
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(j) în conformitate cu alineatul (2), exercită, în ceea ce privește personalul Eurofound, competențele de autoritate împuternicită să facă 

numiri, conferite prin Statutul funcționarilor, și competențele de autoritate abilitată să încheie contracte de muncă, conferite prin 

Regimul aplicabil celorlalți agenți (denumite în continuare „competențe de autoritate împuternicită să facă numiri”); 

(k) adoptă norme de punere în aplicare corespunzătoare pentru a asigura punerea în aplicare a Statutului funcționarilor și a Regimului 

aplicabil celorlalți agenți în conformitate cu articolul 110 din Statutul funcționarilor; 

(l) numește directorul executiv și, după caz, îi prelungește mandatul acestuia sau îl demite din funcție, în conformitate cu articolul 19; 

(m) numește un contabil, căruia i se aplică Statutul funcționarilor și Regimul aplicabil celorlalți agenți și care este complet independent în 

îndeplinirea îndatoririlor sale; 

(n) adoptă regulamentul de procedură al comitetului executiv; 
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(o) instituie și dizolvă comitetele consultative în conformitate cu articolul 12 și adoptă regulamentul de procedură al acestora; 

(p) monitorizează luarea de măsuri adecvate în urma concluziilor și a recomandărilor care decurg din rapoartele de audit și din evaluările 

interne sau externe, precum și din investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF); 

▌ 

(q) autorizează stabilirea unor acorduri de cooperare cu autoritățile competente din țările terțe și cu organizațiile internaționale, în 

conformitate cu articolul 30 ▌. 

(2) Consiliul de administrație adoptă, în conformitate cu articolul 110 din Statutul funcționarilor, o decizie în baza articolului 2 alineatul (1) din 

Statutul funcționarilor și a articolului 6 din Regimul aplicabil celorlalți agenți, prin care competențele relevante de autoritate împuternicită să 

facă numiri sunt delegate directorului executiv și în care sunt stabilite condițiile în care această delegare de competențe poate fi suspendată. 

Directorul executiv este autorizat să subdelege aceste competențe. 

În cazul în care apar împrejurări excepționale care impun acest lucru, consiliul de administrație poate ▌să suspende temporar delegarea 

competențelor de autoritate împuternicită să facă numiri către directorul executiv și delegarea competențelor subdelegate de către directorul 

executiv. În astfel de cazuri, consiliul de administrație deleagă competențele respective, pe o perioadă limitată, unuia dintre reprezentanții 

Comisiei pe care îl desemnează sau unui alt membru al personalului decât directorul executiv. 
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Articolul 6 

Programare multianuală și anuală 

(1) În fiecare an, directorul executiv elaborează, în conformitate cu articolul 11 alineatul (5) litera (f), un proiect de document de programare care 

conține un program multianual de activitate și un program anual de activitate, în conformitate cu articolul 32 din Regulamentul delegat (UE) 

nr. 1271/2013 ▌. 

(2) Directorul executiv prezintă proiectul de document de programare menționat la alineatul (1) consiliului de administrație. După aprobarea de 

către consiliul de administrație, proiectul de document de programare este transmis Comisiei, Parlamentului European și Consiliului ▌cel 

târziu până la data de 31 ianuarie a fiecărui an. Directorul executiv transmite orice versiuni actualizate ale documentului respectiv în 

conformitate cu aceeași procedură. Consiliul de administrație adoptă documentul de programare ținând seama de avizul Comisiei. 

Documentul de programare devine definitiv după adoptarea finală a bugetului general al Uniunii și, dacă este necesar, se ajustează în 

consecință. 
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(3) Programul multianual de activitate stabilește programarea strategică globală, inclusiv obiectivele, rezultatele preconizate și indicatorii de 

performanță, evitând suprapunerile în materie de programare cu alte agenții. De asemenea, acesta stabilește programarea resurselor, inclusiv 

bugetul multianual și personalul. El include o strategie privind relațiile cu țările terțe și cu organizațiile internaționale în conformitate cu 

articolul 30, acțiunile legate de această strategie, precum și o specificare a resurselor asociate. 

▌ 

(4) Programul anual de activitate este în concordanță cu programul multianual de activitate menționat la alineatul (3) și include: 

(a) obiectivele detaliate și rezultatele preconizate, inclusiv indicatorii de performanță; 

(b) ▌o descriere a acțiunilor care urmează să fie finanțate, inclusiv măsurile planificate care urmăresc creșterea eficienței; 
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(c) informații care indică resursele financiare și umane alocate fiecărei acțiuni, în conformitate cu principiile întocmirii bugetului și ale 

gestionării pe activități; 

(d) eventuale acțiuni pentru relațiile cu țări terțe și cu organizații internaționale, în conformitate cu articolul 30. 

El indică în mod clar acțiunile care au fost adăugate, modificate sau eliminate în comparație cu exercițiul financiar precedent. 

(5) Consiliul de administrație modifică programul anual de activitate adoptat în cazul în care Eurofound îi este încredințată o nouă activitate. 

Consiliul de administrație poate să-i delege directorului executiv competența de a aduce modificări nesubstanțiale programului anual de 

activitate. 

Orice modificare substanțială a programului anual de activitate se adoptă în conformitate cu aceeași procedură ca programul anual de 

activitate inițial. 

(6) Programarea resurselor se actualizează anual. Programarea strategică se actualizează după caz și abordează în special rezultatul evaluării 

menționate la articolul 28. 

Încredințarea către Eurofound a unei noi activități pentru a îndeplini atribuțiile prevăzute la articolul 2 este luată în considerare la 

programarea financiară și la programarea resurselor acesteia, fără a aduce atingere competențelor Parlamentului European și ale 

Consiliului („autoritatea bugetară”). 
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Articolul 7 

Președintele consiliului de administrație 

(1) Consiliul de administrație alege un președinte și trei vicepreședinți, după cum urmează: 

(a) unul dintre membrii care reprezintă guvernele statelor membre; 

(b) unul dintre membrii care reprezintă organizațiile patronale; 

(c) unul dintre membrii care reprezintă organizațiile sindicale; și  

(d) unul dintre membrii care reprezintă Comisia. 

Președintele și vicepreședinții sunt aleși cu o majoritate de două treimi din membrii cu drept de vot ai consiliului de administrație. 

(2) Mandatul președintelui și al vicepreședinților este de un an. Mandatul acestora poate fi reînnoit ▌. ▌Dacă pe durata mandatului încetează 

calitatea acestora de membri ai consiliului de administrație, mandatul lor expiră automat la aceeași dată. 
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Articolul 8 

Reuniunile consiliului de administrație 

(1) Președintele convoacă reuniunile consiliului de administrație. 

(2) Directorul executiv participă la deliberări, fără drept de vot. 

(3) Consiliul de administrație se reunește în ședință ordinară o dată pe an. În plus, acesta se reunește la inițiativa președintelui, la solicitarea 

Comisiei sau la solicitarea a cel puțin o treime din membrii săi. 

(4) Consiliul de administrație poate invita orice persoană a cărei opinie poate fi de interes să participe la reuniunile sale în calitate de observator. 

Reprezentanții țărilor care fac parte din Asociația Europeană a Liberului Schimb (AELS) care sunt părți la Acordul privind Spațiul 

Economic European (Acordul privind SEE) pot participa la reuniunile consiliului de administrație în calitate de observatori, în cazul în 

care Acordul privind SEE prevede participarea acestora la activitățile Eurofound. 

(5) Eurofound asigură secretariatul Consiliului de administrație. 
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Articolul 9 

Regulile de vot ale consiliului de administrație 

(1) Fără a aduce atingere articolului 5 alineatul (1) literele (b) și (c), articolului 7 alineatul (1) al doilea paragraf și articolului 19 alineatul (7), 

consiliul de administrație adoptă deciziile cu o majoritate a membrilor cu drept de vot. 

(2) Fiecare membru cu drept de vot dispune de un vot. În absența unui membru cu drept de vot, dreptul de vot al acestuia poate fi exercitat de 

către supleantul său. 

(3) Președintele ia parte la vot. 

(4) Directorul executiv participă la deliberări, fără drept de vot. 

(5) Regulamentul de procedură al consiliului de administrație stabilește în mod detaliat modalitățile de vot, în special condițiile în care un 

membru poate reprezenta un alt membru. 
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SECȚIUNEA 2 

COMITETUL EXECUTIV 

Articolul 10  

Comitetul executiv 

(1) Consiliul de administrație este asistat de un comitet executiv. 

(2) Comitetul executiv: 

(a) pregătește deciziile care urmează să fie adoptate de consiliul de administrație; 

(b) monitorizează, împreună cu consiliul de administrație, luarea de măsuri adecvate în urma concluziilor și a recomandărilor care decurg 

din rapoartele de audit și din evaluările interne sau externe, precum și din investigațiile efectuate de ▌OLAF; 

(c) fără a aduce atingere responsabilităților directorului executiv, astfel cum se prevede la articolul 11, îi acordă acestuia, dacă este necesar, 

consiliere în punerea în aplicare a deciziilor consiliului de administrație, pentru a consolida supravegherea gestionării administrative și 

bugetare. 

(3) Dacă este necesar, din motive de urgență, comitetul executiv poate lua anumite decizii provizorii în numele consiliului de administrație, ▌ 

inclusiv suspendarea delegării competențelor de autoritate împuternicită să facă numiri, în conformitate cu condițiile menționate la 

articolul 5 alineatul (2), precum și privind chestiuni bugetare. 
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(4) Comitetul executiv este alcătuit din președintele consiliului de administrație, din cei trei vicepreședinți, din coordonatorii celor trei grupuri 

menționate la articolul 4 alineatul (6) și dintr-un reprezentant al Comisiei. Fiecare grup menționat la articolul 4 alineatul (6) poate desemna 

până la doi supleanți pentru a participa la reuniunile comitetului executiv, în absența unui membru numit de grupul respectiv. Președintele 

consiliului de administrație este, de asemenea, președintele comitetului executiv. Directorul executiv ia parte la reuniunile comitetului 

executiv, fără drept de vot. 

(5) Durata mandatului membrilor comitetului executiv este de doi ani. Mandatul respectiv poate fi reînnoit. Mandatul unui membru al comitetului 

executiv se încheie la data la care încetează mandatul său de membru al consiliului de administrație. 

(6) Comitetul executiv se reunește de trei ori pe an. În plus, acesta se reunește la inițiativa președintelui sau la cererea membrilor comitetului. 

După fiecare reuniune, coordonatorii celor trei grupuri menționate la articolul 4 alineatul (6) depun toate eforturile pentru a-i informa pe 

membrii grupului lor cu privire la conținutul discuției, în timp util și în mod transparent. 

▌ 
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SECȚIUNEA 3 

DIRECTORUL EXECUTIV 

Articolul 11 

Responsabilitățile directorului executiv 

(1) Directorul executiv este responsabil de managementul Eurofound, în conformitate cu direcția strategică stabilită de consiliul de 

administrație, și răspunde în fața consiliului de administrație. 

(2) Fără a aduce atingere competențelor Comisiei, ale consiliului de administrație și ale comitetului executiv, directorul executiv își exercită 

atribuțiile în mod independent și nu solicită, nici nu acceptă instrucțiuni de la vreun guvern sau de la orice alt organism. 

(3) Directorul executiv prezintă Parlamentului European un raport privind modul în care și-a îndeplinit atribuțiile, dacă este invitat să facă acest 

lucru. Consiliul îl poate invita pe directorul executiv să prezinte un raport cu privire la modul în care și-a îndeplinit atribuțiile. 

(4) Directorul executiv este reprezentantul legal al Eurofound. 
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(5) Directorul executiv răspunde de punerea în aplicare a atribuțiilor acordate Eurofound în temeiul prezentului regulament. În special, directorul 

executiv este responsabil pentru ▌: 

(a) administrarea curentă a Eurofound, inclusiv exercitarea competențelor care îi sunt încredințate în legătură cu chestiunile legate de 

personal, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2); 

(b) punerea în aplicare a deciziilor adoptate de consiliul de administrație; 

(c) în conformitate cu decizia menționată la articolul 5 alineatul (2), adoptarea deciziilor cu privire la gestionarea resurselor umane; 

(d) ținând seama de necesitățile legate de activitățile Eurofound și de buna gestiune bugetară, luarea deciziilor cu privire la structurile 

interne ale Eurofound, și, dacă este necesar, cu privire la modificarea acestora; 

(e) selectarea și numirea directorului adjunct care sprijină directorul executiv în îndeplinirea funcțiilor și realizarea activităților 

Eurofound; 

(f) elaborarea documentului de programare și prezentarea acestuia consiliului de administrație, după consultarea Comisiei; 

(g) punerea în aplicare a documentului de programare și raportarea către consiliul de administrație cu privire la punerea sa în aplicare; 

(h) elaborarea raportului anual consolidat privind activitățile Eurofound și prezentarea acestuia consiliului de administrație, spre evaluare și 

adoptare; 



 

 202 

 

(i) instituirea unui sistem eficace de monitorizare care să permită realizarea evaluărilor periodice menționate la articolul 28 și a unui 

sistem de raportare care să sintetizeze rezultatele evaluărilor respective; 

(j) elaborarea proiectului de norme financiare aplicabile Eurofound; 

(k) întocmirea proiectului de situație a estimărilor de venituri și cheltuieli ale Eurofound, ca parte a documentului de programare al 

Eurofound și execuția bugetului Eurofound; 

(l) elaborarea unui plan de acțiune în urma concluziilor rapoartelor de audit și ale evaluărilor interne sau externe, precum și a investigațiilor 

desfășurate de ▌OLAF și prezentarea unui raport privind progresele înregistrate către Comisie, de două ori pe an, precum și în mod 

periodic către consiliul de administrație și comitetul executiv; 

(m) asigurarea echilibrului de gen în cadrul Eurofound; 

 

(n) protejarea intereselor financiare ale Uniunii prin aplicarea de măsuri preventive de combatere a fraudei, a corupției și a oricăror alte 

activități ilegale, prin realizarea de controale eficace și, în cazul în care se constată nereguli, prin recuperarea sumelor plătite necuvenit 

și, după caz, prin sancțiuni eficace, proporționale și disuasive, de natură administrativă și financiară; 

(o) elaborarea unei strategii antifraudă a Eurofound și prezentarea acesteia consiliului de administrație, spre aprobare; 

(q) după caz, cooperarea cu alte agenții ale Uniunii și încheierea de acorduri de cooperare cu acestea. 
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(6) De asemenea, directorul executiv este responsabil pentru luarea deciziei dacă, în scopul îndeplinirii atribuțiilor Eurofound într-un mod eficient 

și eficace, este necesar să se înființeze un birou de legătură la Bruxelles pentru consolidarea cooperării Eurofound cu instituțiile relevante 

ale Uniunii. O astfel de decizie necesită acordul prealabil al Comisiei, al consiliului de administrație și al statului membru în cauză. Decizia 

respectivă precizează domeniul activităților care urmează să fie efectuate de biroul de legătură respectiv, astfel încât să se evite costurile 

inutile și orice dublare a funcțiilor administrative ale Eurofound. 
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SECȚIUNEA 4: COMITETELE CONSULTATIVE 

Articolul 12 

Comitetele consultative 

(1) Consiliul de administrație poate înființa comitete consultative în conformitate cu domeniile de politică prioritare prezentate în documentele de 

programare ale Eurofound. 

(2) Comitetele consultative sunt organisme operaționale înființate cu scopul de a asigura calitatea cercetării realizate de Eurofound, precum și o 

adeziune largă la proiecte și la rezultatele acestora, prin promovarea participării la punerea în aplicare a programelor Eurofound și prin 

acordarea de consiliere și de noi contribuții. 

(3) În colaborare cu consiliul de administrație și cu comitetul executiv, comitetele consultative îndeplinesc următoarele funcții principale legate de 

proiectele de cercetare: 

(a) oferirea de consiliere cu privire la conceperea și la punerea în aplicare a acestora; 

(b) monitorizarea progreselor punerii în aplicare; 

(c) evaluarea rezultatelor; 

(d) oferirea de consiliere cu privire la difuzarea rezultatelor. 

(4) ▌Coordonatorii grupurilor menționate la articolul 4 alineatul (6) supraveghează numirea și participarea membrilor comitetelor consultative, în 

conformitate cu regulamentul de procedură al consiliului de administrație. 

(5) Consiliul de administrație poate dizolva comitetele consultative înființate în temeiul alineatului (1), în conformitate cu prioritățile prezentate în 

documentele de programare ale Eurofound. 
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CAPITOLUL III  

DISPOZIȚII FINANCIARE 

Articolul 13 

Bugetul 

(1) Se elaborează și se înscriu în bugetul Eurofound estimări ale tuturor veniturilor și cheltuielilor Eurofound în fiecare exercițiu financiar. 

Exercițiul financiar corespunde anului calendaristic. 

(2) Bugetul Eurofound trebuie să fie echilibrat în ceea ce privește veniturile și cheltuielile. 

(3) Fără a aduce atingere altor resurse, veniturile Eurofound cuprind: 

(a) o contribuție din partea Uniunii, înscrisă în bugetul general al Uniunii; 

(b) orice contribuție financiară voluntară din partea statelor membre; 

(c) taxele pentru publicații și orice serviciu furnizat de Eurofound; 

(d) orice contribuție din partea țărilor terțe care participă la activitatea Eurofound, astfel cum se prevede la articolul 30. 

(4) Cheltuielile Eurofound includ cheltuielile cu personalul, cheltuielile administrative și de infrastructură, precum și cheltuielile de funcționare. 
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Articolul 14 

Întocmirea bugetului 

(1) În fiecare an, directorul executiv elaborează un proiect estimativ provizoriu al veniturilor și cheltuielilor Eurofound pentru exercițiul financiar 

următor, care conține planul de personal, și îl transmite consiliului de administrație. 

Proiectul estimativ provizoriu se bazează pe obiectivele și rezultatele preconizate indicate în documentul de programare anuală menționat 

la articolul 6 alineatul (1) și ține cont de resursele financiare necesare pentru atingerea acestor obiective și rezultate preconizate, în 

conformitate cu principiul de întocmire a bugetului în funcție de performanțe. 

(2) Pe baza proiectului estimativ provizoriu, consiliul de administrație adoptă un proiect de buget estimativ al veniturilor și cheltuielilor 

Eurofound pentru exercițiul financiar următor și îl transmite Comisiei până la data de 31 ianuarie a fiecărui an. 

(3) Comisia transmite proiectul de buget estimativ autorității bugetare, împreună cu proiectul de buget general al Uniunii. Proiectul de buget 

estimativ este, de asemenea, pus la dispoziția Eurofound. 

(4) Pe baza proiectului de buget estimativ, Comisia înscrie în proiectul de buget general al Uniunii estimările pe care le consideră necesare pentru 

planul de personal și valoarea contribuției care urmează să fie suportată din bugetul general, pe care le prezintă autorității bugetare în 

conformitate cu articolele 313 și 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). 

(5) Autoritatea bugetară autorizează creditele pentru contribuția de la bugetul general al Uniunii acordată Eurofound. 

(6) Autoritatea bugetară adoptă planul de personal a Eurofound. 
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(7) Bugetul Eurofound este adoptat de consiliul de administrație. Acesta devine definitiv după adoptarea finală a bugetului general al Uniunii și, 

dacă este necesar, se ajustează în consecință. Orice modificare a bugetului Eurofound, inclusiv a planului de personal, se adoptă în 

conformitate cu aceeași procedură. 

(8) Pentru orice proiect imobiliar care poate avea un impact semnificativ asupra bugetului Eurofound, se aplică ▌Regulamentul delegat (UE) 

nr. 1271/2013. 

Articolul 15 

Execuția bugetului 

(1) Directorul executiv execută bugetul Eurofound. 

(2) În fiecare an, directorul executiv transmite autorității bugetare toate informațiile relevante pentru concluziile procedurilor de evaluare. 
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Articolul 16 

Prezentarea conturilor și descărcarea de gestiune 

(1) ▌Contabilul Eurofound trimite conturile provizorii pentru exercițiul financiar (anul N) contabilului Comisiei și Curții de Conturi până la 

data de 1 martie a următorului exercițiu financiar (anul N + 1). 

(2) ▌ Eurofound transmite un raport privind gestiunea bugetară și financiară pentru anul N Parlamentului European, Consiliului, Comisiei și 

Curții de Conturi până la data de 31 martie a anului N + 1. 

(3) ▌Contabilul Comisiei trimite Curții de Conturi conturile provizorii ale Eurofound pentru anul N, consolidate cu conturile Comisiei, până la 

data de 31 martie a anului N + 1. 

(4) După ce primește observațiile formulate de Curtea de Conturi cu privire la conturile provizorii ale Eurofound pentru anul N, în temeiul 

articolului 246 din ▌Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046, contabilul întocmește conturile finale ale Eurofound pentru anul respectiv. 

Directorul executiv ▌le prezintă consiliului de administrație în vederea obținerii unui aviz. 

(5) Consiliul de administrație emite un aviz cu privire la conturile finale ale Eurofound pentru anul N. 
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(6) Contabilul Eurofound transmite Parlamentului European, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi conturile finale pentru anul N, împreună 

cu avizul consiliului de administrație, până la data de 1 iulie a anului N + 1. 

(7) Conturile finale pentru anul N se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene până la data de 15 noiembrie a anului N + 1. 

(8) Directorul executiv trimite Curții de Conturi ▌, până la data de 30 septembrie a anului N + 1, un răspuns la observațiile cuprinse în raportul 

anual al acesteia. Directorul executiv trimite, de asemenea, răspunsul respectiv consiliului de administrație. 

(9) Directorul executiv prezintă Parlamentului European, la solicitarea acestuia din urmă, toate informațiile necesare pentru a facilita aplicarea 

procedurii de descărcare de gestiune pentru anul N, în conformitate cu articolul 109 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) 

nr. 1271/2013. 

(10) La recomandarea Consiliului, care hotărăște cu majoritate calificată, Parlamentul European acordă directorului executiv, înainte de data de 

15 mai a anului N + 2, descărcarea de gestiune în ceea ce privește execuția bugetului pentru anul N. 

Articolul 17 

Norme financiare 

Normele financiare aplicabile Eurofound se adoptă de către consiliul de administrație, după consultarea Comisiei. Acestea nu fac derogare de la 

Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013, cu excepția cazului în care o astfel de derogare este necesară în mod specific pentru funcționarea Eurofound 

și Comisia și-a dat acordul prealabil. 



 

 210 

 

CAPITOLUL IV 

PERSONALUL 

Articolul 18 

Dispoziții generale 

(1) Personalului Eurofound i se aplică Statutul funcționarilor și Regimul aplicabil celorlalți agenți, precum și normele adoptate de comun acord de 

instituțiile Uniunii pentru punerea în aplicare a Statutului funcționarilor și a Regimului aplicabil celorlalți agenți. 

(2) Consiliul de administrație adoptă normele de punere în aplicare corespunzătoare a Statutului funcționarilor și a Regimului aplicabil celorlalți 

agenți, în conformitate cu articolul 110 din Statutul funcționarilor. 

Articolul 19 

Directorul executiv 

(1) Directorul executiv este un membru al personalului și este angajat ca agent temporar al Eurofound în temeiul articolului 2 litera (a) din 

Regimul aplicabil celorlalți agenți. 



 

 211 

 

(2) Directorul executiv este numit de consiliul de administrație dintr-o listă de candidați propusă de Comisie, în urma unei proceduri de selecție 

deschise și transparente.  

Candidatul selectat este invitat să facă o declarație în fața Parlamentului European și să răspundă întrebărilor adresate de membrii 

Parlamentului. Schimbul de opinii nu întârzie în mod nejustificat numirea. 

La încheierea contractului cu directorul executiv, Eurofound este reprezentată de președintele consiliului de administrație. 

(3) Mandatul directorului executiv este de cinci ani. Înainte de sfârșitul acestei perioade, Comisia realizează o evaluare care ia în considerare 

evaluarea performanțelor directorului executiv, precum și sarcinile și provocările viitoare ale Eurofound. 

(4) Consiliul de administrație, ▌luând în considerare evaluarea menționată la alineatul (3), poate prelungi o singură dată mandatul directorului 

executiv pentru o perioadă de cel mult cinci ani. 

(5) Un director executiv al cărui mandat a fost prelungit nu mai poate participa la o altă procedură de selecție pentru același post la sfârșitul 

perioadei cumulate. 
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(6) Directorul executiv poate fi demis din funcție doar printr-o decizie a consiliului de administrație ▌. În decizia sa, consiliul de administrație 

ține seama de evaluarea performanțelor directorului executiv, de realizată de către Comisie, astfel cum se menționează la alineatul (3). 

(7) Consiliul de administrație adoptă deciziile privind numirea, prelungirea mandatului sau demiterea din funcție a directorului executiv cu o 

majoritate de două treimi dintre membrii cu drept de vot. 

Articolul 20 

Experți naționali detașați și alți membri ai personalului 

(1) Eurofound poate face apel la experți naționali detașați sau la alte categorii de personal care nu sunt angajate de către Eurofound. 

(2) Consiliul de administrație adoptă o decizie care prevede norme privind detașarea experților naționali la Eurofound. 
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CAPITOLUL V 

DISPOZIȚII GENERALE 

Articolul 21 

Statutul juridic 

(1) Eurofound este o agenție a Uniunii. Eurofound are personalitate juridică. 

(2) În fiecare dintre statele membre, Eurofound beneficiază de cea mai extinsă capacitate juridică recunoscută persoanelor juridice în temeiul 

legislației naționale. Ea poate, în special, să achiziționeze sau să înstrăineze bunuri mobile și imobile și să se constituie parte în instanță. 

(3) Sediul Eurofound se află Dublin. 

(4) Eurofound poate înființa un birou de legătură la Bruxelles pentru a-și consolida cooperarea cu instituțiile relevante ale Uniunii, în 

conformitate cu articolul 11 alineatul (6). 
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Articolul 22 

Privilegii și imunități 

Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene se aplică Eurofound și personalului său. 

Articolul 23 

Regim lingvistic 

(1) Dispozițiile prevăzute de Regulamentul nr. 11 se aplică Eurofound. 

▌ 

(2) Serviciile de traducere necesare pentru funcționarea Eurofound sunt asigurate de Centrul de Traduceri. 

                                                 
1 Regulamentul nr. 1 al Consiliului de stabilire a regimului lingvistic al Comunității Economice Europene (JO 17, 6.10.1958, p. 385). 
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Articolul 24 

Transparență și protecția datelor 

(1) Eurofound își desfășoară activitățile cu un nivel ridicat de transparență. 

(2) Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului1 se aplică documentelor deținute de Eurofound. 

(3) În termen de șase luni de la prima sa reuniune, consiliul de administrație adoptă normele detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) 

nr. 1049/2001. 

(4) Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Eurofound este reglementată de Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European 

și al Consiliului2. În termen de șase luni de la prima sa reuniune, consiliul de administrație stabilește măsuri pentru aplicarea Regulamentului 

(UE) nr. 2018/1725 de către Eurofound, inclusiv cele referitoare la numirea unui responsabil cu protecția datelor. Măsurile respective se 

stabilesc după consultarea Autorității Europene pentru Protecția Datelor. 

                                                 
1 Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele 

Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (JO L 145, 31.5.2001, p. 43). 
2 Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea 

ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a 
acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39). 
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Articolul 25 

Combaterea fraudei 

(1) Pentru a facilita combaterea fraudei, a corupției și a altor activități ilegale în temeiul Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului1, în termen de ... [șase luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament], Eurofound aderă 

la Acordul interinstituțional din 25 mai 1999 dintre Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Comunităților 

Europene privind investigațiile interne desfășurate de ▌ Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)2 și adoptă dispozițiile 

corespunzătoare care se aplică tuturor angajaților săi, utilizând modelul prevăzut în anexa la acordul respectiv. 

(2) Curtea de Conturi are competența de a efectua audituri, pe baza documentelor și a inspecțiilor la fața locului, cu privire la toți beneficiarii de 

granturi, contractanții și subcontractanții care au beneficiat de fonduri europene de la Eurofound. 

                                                 
1 Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate 

de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al 
Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 18.9.2013, p. 1). 

2 JO L 136, 31.5.1999, p. 15. 
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(3) OLAF poate desfășura investigații, inclusiv controale și inspecții la fața locului, pentru a stabili dacă s-a comis o fraudă, un act de corupție sau 

orice altă activitate ilegală care afectează interesele financiare ale Uniunii în legătură cu un acord de grant sau o decizie de acordare a unui 

grant sau cu un contract finanțat de Eurofound, în conformitate cu dispozițiile și cu procedurile prevăzute în Regulamentul (UE, Euratom) 

nr. 883/2013 și în Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului1. 

(4) Fără a aduce atingere dispozițiilor de la alineatele (1), (2) și (3), acordurile de cooperare cu țări terțe și organizații internaționale, contractele, 

acordurile de grant și deciziile Eurofound privind granturile conțin dispoziții care împuternicesc în mod expres Curtea de Conturi și OLAF să 

efectueze astfel de audituri și investigații, conform competențelor care le revin. 

                                                 
1 Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de 

Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, 
p. 2). 
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Articolul 26 

Normele de securitate privind protecția informațiilor clasificate și a informațiilor sensibile neclasificate  

Eurofound adoptă norme de securitate echivalente cu normele de securitate ale Comisiei pentru protecția informațiilor clasificate ale Uniunii Europene 

(IUEC) și a informațiilor sensibile neclasificate prevăzute în ▌Deciziile (UE, Euratom) 2015/443 și 2015/444, în cazul în care este necesar. Normele de 

securitate ale Eurofound cuprind, printre altele și dacă este cazul, dispoziții privind schimbul, prelucrarea și stocarea unor astfel de informații. 

Articolul 27 

Răspundere 

(1) Răspunderea contractuală a Eurofound este reglementată de legislația aplicabilă contractului în cauză. 

(2) Curtea de Justiție a Uniunii Europene (Curtea de Justiție) este competentă să se pronunțe în temeiul oricărei clauze compromisorii cuprinse 

într-un contract încheiat de Eurofound. 

(3) În cazul răspunderii extracontractuale, în conformitate cu principiile generale comune legislațiilor statelor membre, Eurofound repară orice 

prejudiciu provocat de serviciile sau angajații săi în executarea funcțiilor acestora. 



 

 219 

 

(4) Curtea de Justiție este competentă privind acordarea de despăgubiri pentru prejudicii, astfel cum se menționează la alineatul (3). 

(5) Răspunderea personală a angajaților față de Eurofound este reglementată de dispozițiile prevăzute în Statutul funcționarilor și în Regimul 

aplicabil celorlalți agenți. 

Articolul 28 

Evaluare  

(1)  În conformitate cu articolul 29 alineatul (5) din Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013, Eurofound efectuează evaluări ex ante și ex 

post ale acelor programe și activități care implică cheltuieli semnificative. 

(2) Până la ... [cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament] și, ulterior, la fiecare cinci ani, Comisia asigură realizarea unei 

evaluări în conformitate cu orientările Comisiei pentru a evalua performanța Eurofound în raport cu obiectivele, mandatul și atribuțiile sale. În 

cursul evaluării sale, Comisia consultă membrii consiliului de administrație și alte părți interesate principale. Evaluarea abordează, în 

special, eventuala necesitate de a modifica mandatul Eurofound, precum și implicațiile financiare ale unor astfel de modificări. 
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▌ 

(3) Comisia prezintă Parlamentului European, Consiliului și consiliului de administrație un raport privind rezultatele evaluării. Rezultatele 

evaluării sunt făcute publice. 

Articolul 29 

Investigații administrative  

Activitățile Eurofound fac obiectul investigațiilor efectuate de Ombudsmanul European în conformitate cu articolul 228 din TFUE. 

Articolul 30 

Cooperarea cu țări terțe și cu organizații internaționale 

(1) În măsura în care este necesar pentru atingerea obiectivelor stabilite în prezentul regulament și fără a aduce atingere competențelor respective 

ale statelor membre și ale instituțiilor Uniunii, Eurofound poate coopera cu autoritățile competente din țările terțe și cu organizații 

internaționale. 

În acest scop, sub rezerva autorizării consiliului de administrație și după aprobarea de către Comisie, Eurofound poate să stabilească 

acorduri de activitate cu autoritățile competente din țările terțe și cu organizații internaționale. Astfel de acorduri nu creează obligații juridice 

pentru Uniune sau pentru statele membre. 
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(2) Eurofound este deschisă participării țărilor terțe care au încheiat acorduri cu Uniunea în acest sens. 

În conformitate cu dispozițiile relevante ale acordurilor menționate la primul paragraf, se încheie acorduri care specifică mai ales caracterul, 

amploarea și modalitatea în care țările terțe în cauză vor participa la activitatea Eurofound, inclusiv dispoziții privind participarea la 

inițiativele întreprinse de Eurofound, contribuțiile financiare și personalul. În ceea ce privește chestiunile legate de personal, astfel de acorduri 

respectă, în orice caz, Statutul funcționarilor. 

(3) Consiliul de administrație adoptă o strategie pentru relațiile cu țări terțe și cu organizații internaționale, în ceea ce privește aspectele pentru 

care este competentă Eurofound. 

Articolul 31 

Acordul privind sediul și condițiile de funcționare 

(1) Dispozițiile necesare referitoare la găzduirea care urmează să fie oferită Eurofound în statul membru gazdă și la facilitățile care trebuie puse la 

dispoziție de statul membru respectiv, împreună cu normele specifice aplicabile în statul membru gazdă privind directorul executiv, membrii 

consiliului de administrație, personalul și membrii de familie ai acestora sunt prevăzute într-un acord referitor la sediu, încheiat între 

Eurofound și statul membru în care se află sediul. 

(2) Statul membru gazdă al Eurofound oferă condițiile necesare pentru a asigura funcționarea Eurofound, inclusiv condiții de școlarizare 

multilingvă și cu vocație europeană și conexiuni de transport adecvate. 
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CAPITOLUL VI 

DISPOZIȚII TRANZITORII 

Articolul 32 

Dispoziții tranzitorii privind consiliul de administrație 

Membrii consiliului de conducere instituit în temeiul articolului 6 din Regulamentul (CEE) nr. 1365/75 rămân în funcție și exercită funcțiile consiliului 

de administrație, astfel cum se prevede la articolul 5 din prezentul regulament, până la numirea membrilor consiliului de administrație și a expertului 

independent în temeiul articolului 4 alineatul (1) din prezentul regulament. 

Articolul 33 

Dispoziții tranzitorii privind personalul 

(1) Directorul Eurofound numit în temeiul articolului 8 din Regulamentul (CEE) nr. 1365/75 îndeplinește, pentru perioada rămasă din mandatul 

său, responsabilitățile directorului executiv, astfel cum se prevede la articolul 11 din prezentul regulament. Celelalte condiții ale contractului 

său rămân neschimbate. 
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(2)  În cazul în care, la data intrării în vigoare a prezentului regulament, este în curs o procedură de selecție și numire a directorului executiv, 

articolul 8 din Regulamentul (CEE) nr. 1365/75 se aplică până la finalizarea procedurii respective. 

▌ 

(3)  Prezentul regulament nu aduce atingere drepturilor și obligațiilor personalului angajat în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 1365/75. 

Contractele de muncă ale personalului menționat pot fi reînnoite în temeiul prezentului regulament, în conformitate cu Statutul 

funcționarilor și Regimul aplicabil celorlalți agenți. 

Orice birou de legătură al Eurofound care este operațional la momentul intrării în vigoare a prezentului regulament este menținut. 

▌ 

Articolul 34 

Dispoziții bugetare tranzitorii 

Procedura de descărcare de gestiune în ceea ce privește bugetele aprobate în temeiul articolului 15 din Regulamentul (CEE) nr. 1365/75 se desfășoară 

în conformitate cu articolul 16 din regulamentul respectiv. 
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CAPITOLUL VII 

DISPOZIȚII FINALE  

Articolul 35 

Abrogare 

Regulamentul (CEE) nr. 1365/75 se abrogă începând și toate trimiterile la regulamentul abrogat se înțeleg ca trimiteri la prezentul regulament. 

Articolul 36 

Menținerea în vigoare a normelor interne adoptate de consiliul de conducere  

Normele interne adoptate de consiliul de conducere în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 1365/75 rămân în vigoare după … [data intrării în vigoare a 

prezentului regulament], cu excepția cazului în care se decide altfel de către consiliul de administrație în aplicarea prezentului regulament. 
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Articolul 37 

Intrarea în vigoare 

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

▌ 

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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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0493 

Completarea legislației UE în materie de omologare de tip în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune ***I 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 11 decembrie 2018 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și 

al Consiliului de completare a legislației UE în materie de omologare de tip în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune 

(COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – 2018/0220(COD)) 

 

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0397), 

– 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 (C8-0250/2018), 

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

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 19 septembrie 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 28 noiembrie 2018, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu 

                                                 
1  JO C 440, 6.12.2018, p. 95. 



 

 228 

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 piața internă și protecția consumatorilor și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță 

alimentară (A8-0359/2018), 

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

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod 

substanțial propunerea; 

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 
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P8_TC1-COD(2018)0220 

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11 decembrie 2018 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/... al 

Parlamentului European și al Consiliului de completare a legislației Uniunii în materie de omologare de tip în ceea ce privește retragerea 

Regatului Unit din Uniune 

(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, 

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European1, 

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară2, 

                                                 
1 JO C 440, 6.12.2018, p. 95. 
2 Poziția Parlamentului European din 11 decembrie 2018. 
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întrucât: 

(1) Regatul Unit a prezentat, la 29 martie 2017, notificarea intenției sale de a se retrage din Uniune în temeiul articolului 50 din Tratatul privind 

Uniunea Europeană (TUE). Tratatele vor înceta să se aplice Regatului Unit de la data intrării în vigoare a acordului de retragere sau, în 

absența unui astfel de acord, după doi ani de la notificare, adică de la 30 martie 2019, cu excepția cazului în care Consiliul European, în 

acord cu Regatul Unit, hotărăște în unanimitate să prelungească acest termen. ▌ 

(2) Acordul de retragere astfel cum a fost convenit de negociatori  conține prevederi care să permită aplicarea dispozițiilor din dreptul Uniunii 

în Regatul Unit și pe teritoriul acestuia după data de la care tratatele vor înceta să se mai aplice Regatului Unit și pe teritoriul acestuia. 

Dacă respectivul acord intră în vigoare, legislația Uniunii în materie de omologare de tip se va aplica Regatului Unit și pe teritoriul 

acestuia în timpul perioadei de tranziție în conformitate cu respectivul acord și va înceta să se aplice după acea perioadă. 
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(3) Un cadru legislativ cuprinzător privind omologarea  de tip a Uniunii a fost instituit prin Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului1, Regulamentul (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European și al Consiliului2, Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului 

European și al Consiliului3 și Regulamentul (UE) 2016/1628 al Parlamentului European și al Consiliului4. 

(4) Aceste acte le permit producătorilor să își aleagă autoritatea de omologare de tip de la care să obțină o omologare de tip care le permite să își 

introducă pe piața Uniunii vehiculele, sistemele, componentele și unitățile tehnice separate . 

(5) În absența unor dispoziții speciale, retragerea Regatului Unit din Uniune ar avea ca efect faptul că omologările CE și UE de tip acordate 

anterior de autoritatea de omologare de tip a Regatului Unit (denumită în continuare „autoritatea de omologare de tip a Regatului Unit”), în 

conformitate cu actele de reglementare ale Uniunii, nu ar mai putea să asigure accesul la piața Uniunii. Producători stabiliți în alte state 

membre decât Regatul Unit dețin, de asemenea, astfel de omologări de tip. Dacă vehiculele, sistemele, componentele și unitățile tehnice 

separate omologate de tip în Regatul Unit, în conformitate cu actele de reglementare ale Uniunii, pot fi introduse pe piața Uniunii până în 

momentul în care legislația Uniunii în materie de omologare de tip încetează să se aplice Regatului Unit și pe teritoriul acestuia, este necesară 

instituirea de dispoziții speciale în scopul facilitării introducerii acestor vehicule, sisteme, componente și unități tehnice separate pe piața 

Uniunii după această dată. 

                                                 
1 Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea 

autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective 

(JO L 263, 9.10.2007, p. 1). 
2 Regulamentul (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 februarie 2013 privind omologarea și supravegherea pieței 

pentru vehiculele agricole și forestiere (JO L 60, 2.3.2013, p. 1). 
3 Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind omologarea și supravegherea pieței 

pentru vehiculele cu două sau trei roți și pentru cvadricicluri (JO L 60, 2.3.2013, p. 52). 
4 Regulamentul (UE) 2016/1628 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind cerințele referitoare la limitele 

emisiilor de poluanți gazoși și de particule poluante și omologarea de tip pentru motoarele cu ardere internă pentru echipamentele mobile fără 

destinație rutieră, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1024/2012 și (UE) nr. 167/2013 și de modificare și abrogare a Directivei 97/68/CE 

(JO L 252, 16.9.2016, p. 53). 
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(6) În prezent, legislația Uniunii în materie de omologare de tip nu prevede posibilitatea reomologării tipurilor deja omologate în altă parte în 

Uniune. Cu toate acestea, producătorii ar trebui să poată continua producția vehiculelor, a sistemelor, a componentelor și a unităților tehnice 

separate pe baza omologărilor de tip acordate de autoritatea de omologare de tip din Regatul Unit și să continue să introducă astfel de 

vehicule, sisteme, componente și unități tehnice separate pe piața Uniunii. Prin urmare, este necesar să li se permită producătorilor să obțină 

noi omologări de tip de la autoritățile din statele membre, altele decât Regatul Unit.  

(7) Prezentul regulament ar trebui să asigure că producătorii continuă să beneficieze de cea mai mare libertate posibilă privind alegerea noii 

autorități de omologare de tip a Uniunii. În special, această alegere a producătorului nu ar trebui să depindă de consimțământul autorității de 

omologare de tip a Regatului Unit și nici de existența unor aranjamente între autoritatea de omologare de tip a Regatului Unit și noua 

autoritate de omologare de tip a Uniunii. 

(8) Pentru a furniza securitatea juridică necesară pentru toate părțile interesate respective și pentru a asigura condiții de concurență echitabile 

pentru producători, este necesar să se stabilească, în mod transparent, condiții egale aplicabile în toate statele membre.  
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(9) Pentru a permite continuarea producției și introducerea pe piață a vehiculelor, a sistemelor, a componentelor și a unităților tehnice separate, 

cerințele pe care aceste tipuri urmează să le respecte pentru a fi omologate de autoritatea de omologare de tip a unui stat membru altul decât 

Regatul Unit ar trebui să fie cele aplicabile introducerii pe piață a noilor vehicule, sisteme, componente și unități tehnice separate și nu cele 

aplicabile noilor tipuri. 

(10) Cerințele pentru vehiculele, sistemele, componentele și unitățile tehnice separate noi sunt aplicabile, de asemenea, producătorilor care dețin 

omologări de tip acordate de state membre altele decât Regatul Unit. Stabilirea acelorași cerințe pentru omologarea de tipuri potrivit 

prezentului regulament în ceea ce privește introducerea pe piață a vehiculelor, sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate noi 

vizează astfel asigurarea egalității de tratament pentru producătorii afectați de retragerea Regatului Unit și pentru cei care dețin omologări de 

tip acordate de alte state membre decât Regatul Unit. 
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(11) Nicio dispoziție a prezentului regulament nu ar trebui să împiedice producătorul unui vehicul să solicite în mod voluntar omologarea Uniunii 

pentru un tip de vehicul omologat anterior în Regatul Unit pe baza cerințelor aplicabile noilor tipuri de sisteme, componente sau unități 

tehnice separate, dacă tipul de vehicul rămâne altfel identic cu cel omologat în Regatul Unit.  

(12) Omologările solicitate pentru tipuri de vehicule, sisteme, componente sau unități tehnice separate complet noi nu ar trebui să intre în domeniul 

de aplicare al prezentului regulament.  

(13) Ar trebui să fie posibil ca omologările de tip acordate în temeiul prezentului regulament să se bazeze pe rapoartele de încercare depuse deja în 

scopul obținerii omologărilor de tip în Regatul Unit, în cazul în care cerințele care reprezintă temeiul acestor rapoarte de încercare nu s-au 

schimbat. Pentru a permite o astfel de continuare a utilizării rapoartelor de încercare emise de serviciul tehnic notificat de Regatul Unit, 

prezentul regulament ar trebui să prevadă o scutire de la cerința potrivit căreia serviciul tehnic respectiv trebuie să fie desemnat de autoritatea 

care acordă omologarea de tip și notificat Comisiei de către statul membru. Pentru a acoperi, de asemenea, momentul în care legislația Uniunii 

în materie de omologare de tip încetează să se aplice Regatului Unit și pe teritoriul acestuia, prezentul regulament ar trebui să prevadă o 

scutire de la cerințele specifice privind desemnarea și notificarea serviciilor tehnice ale țărilor terțe.  
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(14) În același timp, deoarece autoritățile de omologare de tip ale Uniunii urmează să fie pe deplin responsabile pentru noile omologări de tip ale 

Uniunii pe care le acordă, acestea ar trebui să aibă libertatea de a solicita efectuarea de noi încercări pentru oricare dintre elementele 

omologării de tip pe care le consideră adecvate. 

(15) În măsura în care prezentul regulament nu prevede altfel, ar trebui să se aplice în continuare regulile generale privind omologarea CE de tip și 

omologarea UE de tip. 

(16) Ar trebui luat în considerare faptul că rolul atribuit autorităților de omologare de tip nu se încheie odată cu producerea sau introducerea pe 

piață a unui vehicul, a unui sistem, a unei componente sau a unei unități tehnice separate, ci se extinde pe mai mulți ani după introducerea pe 

piață a respectivelor vehicule, sisteme, componente sau unități tehnice separate. Acest lucru se aplică în special cu privire la obligațiile de 

conformitate în funcționare pentru vehiculele care intră sub incidența Directivei 2007/46/CE și cu privire la obligațiile de informare privind 

reparațiile și întreținerea și rechemările potențiale pentru vehiculele, sistemele, componentele și unitățile tehnice separate care intră sub 

incidența Directivei 2007/46/CE, a Regulamentului (UE) nr. 167/2013, a Regulamentului (UE) nr. 168/2013 sau a Regulamentului (UE) 

2016/1628. Prin urmare, este necesar ca autoritatea care acordă omologarea de tip a Uniunii să își asume respectivele obligații, de asemenea, 

cu privire la vehiculele, sistemele, componentele și unitățile tehnice separate bazate pe același tip și introduse deja pe piața Uniunii pe baza 

omologării de tip a Regatului Unit pentru a se asigura că există o autoritate de omologare de tip responsabilă.  
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(17) Atunci când producătorii recurg la procedurile prevăzute în prezentul regulament, omologarea de tip a Regatului Unit își poate pierde 

valabilitatea înainte ca legislația Uniunii în materie de omologare de tip să înceteze să se aplice Regatului Unit și pe teritoriul acestuia ca 

urmare a acordării omologării de tip a Uniunii pentru același tip. Deoarece producătorii nu ar trebui să fie dezavantajați din cauza 

faptului că au recurs la prezentul regulament, stocul de vehicule, sisteme, componente și unități tehnice separate conforme, fabricate pe 

baza unei omologări de tip a Regatului Unit valabile, ar trebui să poată fi introduse pe piață, înmatriculate și puse în funcțiune odată ce 

producătorii au obținut o nouă omologare de tip a Uniunii, atâta timp cât legislația Uniunii privind omologarea de tip continuă să se 

aplice Regatului Unit și pe teritoriul acestuia, cu condiția ca respectivele vehicule, sisteme, componente și unități tehnice separate să 

îndeplinească în continuare cerințele generale din actele enumerate la articolul 1. Deoarece momentele introducerii pe piață, 

înmatriculării și punerii în funcțiune pot fi diferite, momentul în care are loc prima dintre aceste operațiuni ar trebui să fie luat în 

considerare pentru a determina  termenele stabilite în prezentul regulament. 
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(18) ▌De asemenea este necesar ca o autoritate de omologare de tip a Uniunii să își asume anumite obligații cu privire la vehiculele, sistemele, 

componentele și unitățile tehnice separate care au fost introduse pe piața Uniunii pe baza omologărilor de tip ale Regatului Unit care nu mai 

sunt valabile, conform articolului 17 din Directiva 2007/46/CE, articolului 32 din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, articolului 37 din 

Regulamentul (UE) nr. 168/2013 sau articolului 30 din Regulamentul (UE) 2016/1628 sau pentru care nu se solicită nicio omologare de tip a 

Uniunii. Pentru a se asigura faptul că există o autoritate de omologare de tip a Uniunii responsabilă, producătorii ar trebui să fie obligați să 

solicite autorității de omologare de tip a Uniunii care urmează să omologheze tipurile omologate anterior în Regatul Unit să își asume obligații 

privind rechemările, informațiile privind reparațiile și întreținerea și controalele de conformitate în funcționare cu privire la vehiculele, 

sistemele, componentele și unitățile tehnice separate bazate pe alte tipuri și care au fost deja introduse pe piața Uniunii. Pentru a limita 

extinderea obligațiilor asumate de autoritatea de omologare de tip a Uniunii, aceste obligații ar trebui să se refere doar la vehiculele, sistemele, 

componentele și unitățile tehnice separate bazate pe omologările de tip ale Regatului Unit acordate după 1 ianuarie 2008.  
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(19) Deciziile autorităților naționale luate în conformitate cu articolul 27 alineatul (3) din Directiva 2007/46/CE, articolul 39 alineatul (3) din 

Regulamentul (UE) nr. 167/2013 sau articolul 44 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 în timp ce legislația Uniunii în 

materie de omologare de tip încă se mai aplică Regatului Unit și pe teritoriul acestuia, care permit introducerea pe piață, înmatricularea, 

vânzarea sau punerea în funcțiune a vehiculelor sfârșit de serie conforme unui tip a cărui omologare de tip a Regatului Unit și-a pierdut 

valabilitatea înainte de ziua din care legislația Uniunii în materie de omologare de tip încetează să se aplice Regatului Unit și pe teritoriul 

acestuia, ar trebui să rămână aplicabile. 

(20) Derogările și dispozițiile tranzitorii aplicabile motoarelor sau vehiculelor și echipamentelor mobile fără destinație rutieră la care se 

instalează astfel de motoare prevăzute la articolul 10 alineatul (7) din Directiva 97/68/CE, la articolul 34 alineatul (7) și (8) sau la articolul 

58 alineatele (5)-(11) din Regulamentul (UE) 2016/1628, precum și în actele adoptate pe baza articolului 19 alineatul (6), articolului 20 

alineatul (8), articolului 28 alineatul (6) și articolului 53 alineatul (12) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, care permit introducerea pe 

piață a unor astfel de motoare, vehicule sau echipamente fără destinație rutieră fără a impune cerința unei omologări de tip valabile, ar 

trebui să se aplice în continuare. 
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(21) Întrucât obiectivul prezentului regulament, și anume completarea Directivei 2007/46/CE, a Regulamentului (UE) nr. 167/2013, a 

Regulamentului (UE) nr. 168/2013 și a Regulamentului (UE) 2016/1628 cu reguli speciale referitoare la retragerea Regatului Unit din Uniune, 

nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre, dar, având în vedere amploarea și efectele acestuia, poate fi realizat mai bine 

la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din TUE. În 

conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este 

necesar pentru atingerea acestui obiectiv.  

(22) Pentru a le permite producătorilor să ia măsurile necesare pentru a se pregăti fără întârziere pentru retragerea Regatului Unit în ceea ce 

privește legislația Uniunii privind omologarea de tip, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare în a treia zi de la data publicării în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 
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ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 

Articolul 1 

Obiect 

Prezentul regulament completează Directiva 2007/46/CE, Regulamentul (UE) nr. 167/2013, Regulamentul (UE) nr. 168/2013 și Regulamentul (UE) 

2016/1628 prin stabilirea de dispoziții speciale pentru omologarea UE de tip și introducerea pe piață a vehiculelor, a sistemelor, a componentelor și a 

unităților tehnice separate care au primit omologare de tip de la autoritatea de omologare a Regatului Unit (denumită în continuare „autoritatea de 

omologare de tip a Regatului Unit”) pe perioada în care legislația Uniunii în materie de omologare de tip menționată la articolul 2 alineatul (1) din 

prezentul regulament continuă să se aplice Regatului Unit și pe teritoriul acesteia. 

Articolul 2 

Domeniul de aplicare 

(1) Prezentul regulament se aplică vehiculelor, sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate care intră sub incidența Directivei 

2007/46/CE, a Regulamentului (UE) nr. 167/2013, a Regulamentului (UE) nr. 168/2013 sau a Regulamentului (UE) 2016/1628 și a tipurilor 

lor care au fost omologate de autoritatea de omologare de tip a Regatului Unit în temeiul acestor acte sau a oricăror acte de reglementare ale 

Uniunii enumerate în Anexa IV la Directiva 2007/46/CE sau al oricărui act de reglementare abrogat prin aceste acte de reglementare ale 

Uniunii. 
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(2) Trimiterile la unitățile tehnice separate în temeiul prezentului regulament se interpretează ca incluzând trimiterile la motoare în temeiul 

Regulamentului (UE) 2016/1628. 

Articolul 3 

Definiții 

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții: 

1. „autoritate de omologare de tip a Uniunii” înseamnă o autoritate de omologare de tip a unui stat membru, altul decât Regatul Unit;  

2. „omologare de tip a Regatului Unit” înseamnă o omologare CE de tip sau o omologare UE de tip acordată de autoritatea de omologare de tip a 

Regatului Unit; 

3. „omologare de tip a Uniunii” înseamnă o omologare UE de tip acordată de o autoritate de omologare de tip a Uniunii în conformitate cu 

prezentul regulament. 
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Articolul 4 

Cererea privind o omologare de tip a Uniunii  

(1) Prin derogare de la articolul 6 alineatul (6) și articolul 7 alineatul (1) din Directiva 2007/46/CE, articolul 21 alineatul (2) din Regulamentul 

(UE) nr. 167/2013, articolul 26 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 și articolul 20 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 

2016/1628, producătorul care deține o omologare de tip a Regatului Unit care nu și-a pierdut valabilitatea în temeiul articolului 17 din 

Directiva 2007/46/CE, al articolului 32 din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, al articolului 37 din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 sau al 

articolului 30 din Regulamentul (UE) 2016/1628, poate adresa o cerere unei autorități de omologare de tip a Uniunii pentru o omologare de 

tip a Uniunii pentru același tip, până când legislația Uniunii în materie de omologare de tip menționată la articolul 2 alineatul (1) din 

prezentul regulament încetează să se aplice în Regatul Unit și pe teritoriul acestuia.  

(2) Pentru a fi omologat, tipul trebuie să respecte cerințele privind introducerea pe piață, înmatricularea sau punerea în funcțiune a vehiculelor, 

sistemelor, componentelor sau unităților tehnice separate noi, aplicabile la momentul intrării în vigoare a omologării de tip a Uniunii. 

(3) Prin depunerea cererii în temeiul alineatului (1), producătorul răspunde pentru plata onorariilor adecvate, stabilite de autoritatea de 

omologare de tip a Uniunii, pentru orice cheltuială rezultată din exercitarea competențelor și îndeplinirea obligațiilor autorității de omologare 

de tip a Uniunii în legătură cu omologarea de tip a Uniunii. 
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(4) La depunerea cererii în temeiul alineatului (1) de la prezentul articol, producătorul transmite, la cererea autorității de omologare de tip a 

Uniunii, orice documentație și informații pe care autoritatea le consideră necesare pentru a decide dacă acordă o omologare de tip a 

Uniunii în conformitate cu articolul 5. 

Documentația și informațiile menționate la primul paragraf pot include omologarea de tip a Regatului Unit originală, inclusiv toate 

modificările, dosarul cu informații și rapoartele de încercare. În cazul vehiculelor, o astfel de solicitare poate include și orice omologare 

CE de tip, omologare UE de tip sau omologare ONU de tip și anexele sale, ca parte a omologării de tip a întregului vehicul. 

Articolul 5 

Condițiile de acordare a unei omologări de tip a Uniunii și efectele acesteia 

(1) Prin derogare de la articolul 8 alineatul (2), articolul 9 alineatul (1) ▌și articolul 10 alineatele (1) și (2) din Directiva 2007/46/CE, articolul 6 

alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, articolul 7 alineatul (2) și articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 și articolul 6 

alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1628, autoritatea de omologare de tip a Uniunii care a primit o cerere în conformitate cu articolul 4 

din prezentul regulament poate acorda o omologare de tip a Uniunii cu privire la un vehicul, un sistem, o componentă sau o unitate tehnică 

separată în cazul în care, din momentul în care omologarea de tip a Uniunii intră în vigoare, tipul în cauză îndeplinește cerințele aplicabile 

pentru introducerea pe piață, înmatricularea sau punerea în funcțiune a vehiculelor, sistemelor, componentelor sau unităților tehnice separate 

noi.  
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(2) În măsura în care nu sunt aplicabile noi cerințe și fără a aduce atingere alineatului (3) de la prezentul articol, omologarea de tip a Uniunii 

poate fi acordată pe baza acelorași rapoarte de încercare folosite anterior pentru acordarea unei omologări de tip a Regatului Unit în 

conformitate cu dispozițiile aplicabile, indiferent dacă serviciul tehnic care a emis raportul de încercare a fost desemnat și notificat de statul 

membru care acordă omologarea de tip a Uniunii în conformitate cu Directiva 2007/46/CE, Regulamentul (UE) nr. 167/2013, Regulamentul 

(UE) nr. 168/2013 sau Regulamentul (UE) 2016/1628, și chiar după ce legislația Uniunii în materie de omologare de tip menționată la 

articolul 2 alineatul (1) din prezentul regulament încetează să se mai aplice în Regatul Unit și pe teritoriul acestuia. 

(3) Înainte de acordarea unei omologări de tip a Uniunii, autoritatea de omologare de tip a Uniunii poate solicita repetarea unor încercări 

specifice. În acest caz, încercările respective se efectuează de un serviciu tehnic desemnat și notificat de statul membru al autorității de 

omologare de tip a Uniunii în conformitate cu Directiva 2007/46/CE, Regulamentul (UE) nr. 167/2013, Regulamentul (UE) nr. 168/2013 sau 

Regulamentul (UE) 2016/1628.  
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(4) Tipul omologat în conformitate cu alineatul (1) din prezentul articol primește un certificat de omologare UE de tip cu un număr alcătuit din 

numărul distinctiv al statului membru a cărui autoritate de omologare de tip a acordat omologarea de tip a Uniunii și numărul actului aplicabil 

menționat la articolul 2 alineatul (1). Numărul include, de asemenea, numărul ultimului act de modificare ce conține cerințele pentru 

omologarea de tip în conformitate cu care se acordă omologarea de tip a Uniunii. În cazul vehiculelor, la secțiunea „Mențiuni”, certificatul de 

omologare de tip și certificatul de conformitate conțin mențiunea „Omologat de tip anterior ca” și menționează numărul și data certificatului 

de omologare UE de tip primit în urma omologării de tip a Regatului Unit. În cazul sistemelor, al componentelor sau al unităților tehnice 

separate, certificatul de omologare de tip conține mențiunea „Omologat de tip anterior și marcat ca” și menționează marcajul de omologare de 

tip primit în urma omologării de tip a Regatului Unit. 

(5) Omologarea de tip a Uniunii intră în vigoare în ziua acordării  sale sau la o dată ulterioară stabilită prin aceasta. Omologarea de tip a Regatului 

Unit își pierde valabilitatea în ziua precedentă datei la care omologarea de tip a Uniunii intră în vigoare. În orice caz omologarea de tip a 

Regatului Unit își pierde valabilitatea cel târziu în ziua în care legislația Uniunii în materie de omologare de tip menționată la articolul 2 

alineatul (1) încetează să se aplice Regatului Unit și pe teritoriul acestuia.,  
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(6) Omologarea de tip a Uniunii se consideră o omologare CE de tip sau o omologare UE de tip în înțelesul Directivei 2007/46/CE sau al oricărui 

act enumerat în anexa IV la respectiva directivă, al Regulamentului (UE) nr. 167/2013, al Regulamentului (UE) nr. 168/2013 sau al 

Regulamentului (UE) 2016/1628. Toate dispozițiile respectivelor acte de la care nu se derogă prin prezentul regulament continuă să se aplice. 

Autoritatea de omologare de tip a Uniunii își asumă întreaga responsabilitate pentru obligațiile care rezultă din omologarea de tip a Uniunii.  

De asemenea, începând cu momentul intrării în vigoare a omologării de tip a Uniunii, autoritatea de omologare de tip a Uniunii exercită toate 

competențele și îndeplinește toate obligațiile autorității de omologare de tip a Regatului Unit cu privire la următoarele: 

(a) vehiculele, sistemele, componentele sau unitățile tehnice separate fabricate pe baza omologării de tip a Regatului Unit deja introduse 

pe piață, înmatriculate sau puse în funcțiune în Uniune; 

(b) vehiculele, sistemele, componentele sau unitățile tehnice separate fabricate pe baza omologării de tip a Regatului Unit care urmează 

să fie introduse pe piață, înmatriculate sau puse în funcțiune în Uniune în conformitate cu al treilea paragraf. 
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Vehiculele, sistemele, componentele sau unitățile tehnice separate fabricate pe baza unei omologări de tip a Regatului Unit care și-a 

pierdut valabilitatea ca urmare a acordării unei omologări de tip a Uniunii pot fi introduse pe piață, înmatriculate și puse în funcțiune în 

Uniune până când legislația Uniunii în materie de omologare de tip menționată la articolul 2 alineatul (1) din prezentul regulament 

încetează să se aplice Regatului Unit și pe teritoriul acestuia sau, în cazul în care omologarea de tip a Uniunii își pierde valabilitatea 

înainte de această dată în temeiul articolului 17 din Directiva 2007/46/CE, al articolului 32 din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, al 

articolului 37 din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 sau al articolului 30 din Regulamentul (UE) 2016/1628, până la data la care 

omologarea de tip a Uniunii își pierde valabilitatea. În cazul vehiculelor, producătorii indică numărul omologării de tip a Uniunii într-un 

supliment la certificatul de conformitate înainte ca astfel de vehicule să fie introduse pe piață, înmatriculate sau puse în funcțiune în 

Uniune. 

Autoritatea de omologare de tip a Uniunii nu răspunde pentru eventuale acte sau omisiuni ale autorității de omologare de tip a Regatului 

Unit. 
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Articolul 6 

Autoritatea de omologare de tip a Uniunii responsabilă pentru vehicule, sisteme, componente sau unități tehnice separate de tipuri neomologate în 

temeiul prezentului regulament  

(1) La solicitarea omologării de tip a Uniunii conform articolului 4, producătorul solicită de asemenea autorității de omologare de tip a Uniunii în 

cauză să preia obligațiile autorității omologării de tip a Regatului Unit cu privire la celelalte vehicule, sisteme, componente sau unități tehnice 

separate  ale producătorului introduse pe piață, înmatriculate sau puse în funcțiune în Uniune pe baza omologărilor de tip ale Regatului Unit 

care și-au pierdut valabilitatea în temeiul articolului 17 din Directiva 2007/46/CE, al articolului 32 din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, al 

articolului 37 din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 sau al articolului 30 din Regulamentul (UE) 2016/1628 sau pentru care nu se solicită nicio 

omologare de tip a Uniunii în temeiul prezentului regulament.  

Această solicitare se face pentru toate vehiculele, sistemele, componentele și unitățile tehnice separate bazate pe omologările de tip ale 

Regatului Unit deținute de producător care au fost acordate după 1 ianuarie 2008 cu excepția cazului în care producătorul prezintă autorității 

de omologare de tip a Uniunii dovada că a încheiat un acord cu o altă autoritate de omologare de tip a Uniunii care acoperă respectivele 

vehicule, sisteme, componente și unități tehnice separate. 
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(2) Autoritatea de omologare de tip a Uniunii poate acorda o omologare de tip a Uniunii în conformitate cu articolul 5 doar după ce a acceptat 

cererea întocmită în temeiul alineatului (1) de la prezentul articol și după ce producătorul a convenit să acopere costurile pe care le suportă 

respectiva autoritate de omologare de tip a Uniunii drept rezultat al exercitării competențelor sale și al îndeplinirii obligațiilor sale cu privire la 

vehiculele, sistemele, componentele și unitățile tehnice separate respective.  

(3) După acceptarea cererii menționate la alineatul (1) de la prezentul articol și acordarea omologării de tip a Uniunii în conformitate cu articolul 

5, autoritatea de omologare de tip a Uniunii exercită toate competențele și îndeplinește toate obligațiile autorității de omologare de tip a 

Regatului Unit cu privire la toate vehiculele, sistemele, componentele sau unitățile tehnice separate produse în temeiul omologărilor de tip ale 

Regatului Unit menționate la alineatul (1) de la prezentul articol privind rechemările, informațiile privind reparațiile și întreținerea și 

controalele de conformitate în funcționare. Autoritatea de omologare de tip a Uniunii nu răspunde pentru eventuale acte sau omisiuni ale 

autorității de omologare de tip a Regatului Unit. 
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(4) Autoritatea de omologare de tip a Uniunii informează autoritățile de omologare de tip ale celorlalte state membre și Comisia cu privire la 

tipurile pentru care a preluat obligațiile autorității de omologare de tip a Regatului Unit în conformitate cu alineatul (1). 

Articolul 7 

Dispoziții specifice  

Prezentul regulament nu exclude introducerea pe piață, punerea la dispoziție pe piață, înmatricularea sau punerea în funcțiune a motoarelor sau a 

vehiculelor și a echipamentelor mobile fără destinație rutieră în care sunt instalate astfel de motoare, care sunt conforme unui tip a cărui 

omologare de tip a Regatului Unit își pierde valabilitatea pe perioada în care legislația Uniunii în materie de omologare de tip menționată la 

articolul 2 alineatul (1) din prezentul regulament continuă să se aplice Regatului Unit și pe teritoriul acestuia, în conformitate cu articolul 10 

alineatul (7) din Directiva 97/68/CE, articolul 34 alineatele (7) și (8) sau articolul 58 alineatele (5)-(11) din Regulamentul (UE) 2016/1628 și cu 

actele adoptate pe baza articolului 19 alineatul (6), articolului 20 alineatul (8), articolului 28 alineatul (6) și articolului 53 alineatul (12) din 

Regulamentul (UE) nr. 167/2013. 
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Articolul 8 

Intrarea în vigoare și aplicarea 

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.  

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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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0496 

Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește aplicarea temporară a unui mecanism generalizat de 

taxare inversă în legătură cu furnizarea de bunuri și servicii care depășesc un anumit prag * 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 11 decembrie 2018 referitoare la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a 

Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește aplicarea temporară a unui mecanism 

generalizat de taxare inversă în legătură cu livrarea de bunuri și prestarea de servicii care depășesc un anumit prag (COM(2016)0811 – C8-

0023/2017 – 2016/0406(CNS)) 

 

(Procedura legislativă specială – consultare) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2016)0811), 

– având în vedere articolul 113 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C8-

0023/2017), 

– având în vedere articolul 78c din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0418/2018), 

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată; 
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2. invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene; 

3. invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta; 

4. solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei; 

5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 

Amendamentul  1 

Propunere de directivă 

Considerentul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Pentru a limita riscul de deplasare a 

fraudei dintr-un stat membru în altul, toate 

statele membre care îndeplinesc anumite 

criterii privind nivelul fraudei de pe 

teritoriul lor, în special în legătură cu 

frauda de tip carusel, și care pot stabili că 

alte măsuri de control nu sunt suficiente 

pentru a combate acest tip de fraudă, ar 

trebui autorizate să utilizeze un GRCM. 

(4) Pentru a limita riscul de deplasare a 

fraudei dintr-un stat membru în altul, toate 

statele membre care îndeplinesc anumite 

criterii privind nivelul fraudei de pe 

teritoriul lor, în special în legătură cu 

frauda de tip carusel, și care pot stabili că 

alte măsuri de control nu sunt suficiente 

pentru a combate acest tip de fraudă, ar 

trebui autorizate să utilizeze un GRCM. În 

plus, acestea ar trebui să fie obligate să 

stabilească faptul că câștigurile 

preconizate prin asigurarea respectării 

obligațiilor fiscale și a colectării prevăzute 

ca urmare a introducerii GRCM 

compensează nivelul global previzionat de 

sarcini suplimentare pentru întreprinderi 

și administrațiile fiscale, precum și faptul 

că întreprinderile și administrațiile fiscale 

nu vor suporta costuri mai ridicate decât 
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cele suportate ca urmare a punerii în 

aplicare a altor măsuri de control. 

 

Amendamentul  2 

Propunere de directivă 

Considerentul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) În plus, statele membre învecinate 

care se confruntă cu un risc grav de 

deplasare a fraudei pe teritoriul lor din 

cauza autorizației de utilizare a 

mecanismului respectiv în alt stat membru 

ar trebui să primească, la rândul lor, 

autorizația de a utiliza GRCM în cazul în 

care alte măsuri de control ar fi 

insuficiente pentru a combate respectivul 

risc de fraudă. 

eliminat 

 

Amendamentul  3 

Propunere de directivă 

Considerentul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Dacă statele membre aleg să aplice 

GRCM, ele ar trebui să aplice acest 

mecanism tuturor furnizărilor de bunuri și 

servicii care depășesc un prag definit per 

(6) Dacă statele membre aleg să aplice 

GRCM, ele ar trebui să aplice acest 

mecanism tuturor livrărilor și prestărilor 

fără caracter transfrontalier de bunuri și 
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factură. GRCM nu ar trebui să fie 

restricționat la anumite sectoare. 

servicii care depășesc un prag definit per 

tranzacție. GRCM nu ar trebui să fie 

restricționat la anumite sectoare. 

 

Amendamentul  4 

Propunere de directivă 

Considerentul 7 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (7a) Pentru a se putea aprecia dacă 

introducerea GRCM într-un stat membru 

nu duce la deplasarea fraudei către alte 

state membre și, totodată, pentru a se 

putea evalua gradul de eventuală 

perturbare a funcționării pieței interne, 

este necesar să se prevadă o obligație 

specifică de a se face schimb de informații 

între statele membre care aplică GRCM și 

celelalte state membre. Toate aceste 

schimburi de informații ar trebui să se 

supună dispozițiilor aplicabile în materie 

de protecție a datelor cu caracter personal 

și de confidențialitate. Aceste dispoziții 

prevăd excepții și restricții pentru a 

proteja interesele statelor membre și ale 

Uniunii în domeniul fiscalității. 

 

Amendamentul  5 

Propunere de directivă 
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Articolul 1 – paragraful 1 

Directiva 2006/112/CE 

Articolul 199 c – alineatul 1 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Până la 30 iunie 2022, un stat membru 

poate prevedea, ca mecanism generalizat 

de taxare inversă (GRCM), că persoana 

responsabilă pentru plata TVA este, prin 

derogare de la articolul 193, persoana 

impozabilă căreia i se livrează bunuri și 

servicii care depășesc un prag de 10 000 

EUR per factură. 

Până la 30 iunie 2022, un stat membru 

poate prevedea, ca mecanism generalizat 

de taxare inversă (GRCM), că persoana 

responsabilă pentru plata TVA este, prin 

derogare de la articolul 193, persoana 

impozabilă căreia i se livrează bunuri și 

servicii care depășesc un prag de 25 000 

EUR per factură. 

 

Amendamentul  6 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 

Directiva 2006/112/CE 

Articolul 199 c – alineatul 1 – paragraful 2 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) să aibă un deficit de TVA, exprimat 

ca procent din datoria fiscală totală 

estimată în materie de TVA, cu cel puțin 5 

puncte procentuale mai mare decât 

deficitul de TVA mediu din UE; 

(a) să fi avut, în conformitate cu 

metoda și cifrele din Raportul final pe 

2016 din 23 august 2016 privind deficitul 

de TVA publicat de Comisie, un deficit de 

TVA, exprimat ca procent din datoria 

fiscală totală în materie de TVA, cu cel 

puțin 15 puncte procentuale peste media 

comunitară a deficitului de TVA; 

 



 

 258 

Amendamentul  7 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 

Directiva 2006/112/CE 

Articolul 199 c – alineatul 1 – paragraful 2 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) ponderea fraudei de tip carusel în 

cadrul deficitului total de TVA să fie de 

peste 25 %; 

(b) să aibă, pe baza evaluării 

impactului care a însoțit propunerea 

legislativă referitoare la acest articol, în 

exercițiul vizat de raportul menționat la 

litera (a) o pondere a fraudei de tip carusel 

în cadrul deficitului total de TVA de peste 

25 %; și 

 

Amendamentul  8 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 

Directiva 2006/112/CE 

Articolul 199 c – alineatul 1 – paragraful 2 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) să decidă că alte măsuri de control 

nu sunt suficiente pentru a combate frauda 

de pe teritoriul său. 

(c) să stabilească că aplicarea altor 

măsuri de control nu este suficientă pentru 

a combate frauda de tip carusel pe teritoriul 

său, în special prin specificarea măsurilor 

de control aplicate și a motivelor pentru 

care acestea nu au avut efect, precum și a 

motivelor pentru care cooperarea 

administrativă în domeniul TVA s-a 
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dovedit insuficientă; și 

 

Amendamentul  9 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 

Directiva 2006/112/CE 

Articolul 199 c – alineatul 1 – paragraful 2 – litera ca (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ca) să stabilească faptul că nivelul 

estimat de creștere a veniturilor prin 

asigurarea respectării obligațiilor fiscale 

și a colectării prevăzut ca urmare a 

introducerii GRCM compensează nivelul 

global previzionat de sarcini suplimentare 

pentru întreprinderi și administrațiile 

fiscale cu cel puțin 25 %; și 

 

Amendamentul  10 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 

Directiva 2006/112/CE 

Articolul 199 c – alineatul 1 – paragraful 2 – litera cb (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (cb) să stabilească că întreprinderile și 

administrațiile fiscale nu vor suporta, ca 

urmare a introducerii GRCM, costuri mai 
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mari decât cele suportate ca urmare a 

punerii în aplicare a altor măsuri de 

control. 

 

Amendamentul  11 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 

Directiva 2006/112/CE 

Articolul 199 c – alineatul 1 – paragraful 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statul membru anexează la cererea 

menționată la alineatul (4) calculul 

deficitului de TVA, realizat conform 

metodelor și cifrelor disponibile în ultimul 

raport privind deficitul de TVA publicat de 

Comisie. 

Statul membru anexează la cererea 

menționată la alineatul (4) calculul 

deficitului de TVA, realizat conform 

metodei și cifrelor disponibile în raportul 

privind deficitul de TVA publicat de 

Comisie, menționat la litera (a) de la al 

doilea paragraf. 

 

Amendamentul  12 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 

Directiva 2006/112/CE 

Articolul 199 c – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Până la 30 iunie 2022, un stat 

membru poate prevedea că persoana 

eliminat 
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responsabilă pentru plata TVA este 

persoana impozabilă căreia i se livrează 

bunuri și servicii care depășesc un prag 

de 10 000 EUR per factură, dacă statul 

membru în cauză: 

(a) are o graniță comună cu un stat 

membru care este autorizat să aplice 

GRCM; 

 

(b) stabilește că există un risc grav de 

deplasare a fraudei către teritoriul său din 

cauza autorizației de aplicare a GRCM 

acordată respectivului stat membru; 

 

(c) stabilește că alte măsuri de control 

nu sunt suficiente pentru a combate 

frauda de pe teritoriul său. 

 

 

Amendamentul  13 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 

Directiva 2006/112/CE 

Articolul 199 c – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Statele membre care aplică GRCM 

stabilesc obligații adecvate și eficace în 

materie de raportare electronică pentru 

toate persoanele impozabile și, în special, 

pentru persoanele impozabile care 

furnizează sau care primesc bunurile și 

serviciile care fac obiectul acestui 

3. Statele membre care aplică GRCM 

stabilesc obligații adecvate și eficace în 

materie de raportare electronică pentru 

toate persoanele impozabile și, în special, 

pentru persoanele impozabile care livrează 

sau prestează sau care primesc bunurile și 

serviciile care fac obiectul acestui 
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mecanism. mecanism, astfel încât să asigure 

funcționarea și monitorizarea eficace a 

aplicării GRCM. 

 

Amendamentul  14 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 

Directiva 2006/112/CE 

Articolul 199 c – alineatul 4 – paragraful 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) o justificare detaliată cu privire la 

faptul că sunt îndeplinite condițiile 

menționate la alineatul (1) sau (2); 

(a) o justificare detaliată a îndeplinirii 

condițiilor menționate la alineatul (1); și 

 

Amendamentul  15 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 

Directiva 2006/112/CE 

Articolul 199 c – alineatul 4 – paragraful 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) data de începere a aplicării GRCM 

și perioada în care urmează să fie aplicat; 

(b) data de începere a aplicării GRCM 

și perioada în care urmează să fie aplicat; și 
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Amendamentul  16 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 

Directiva 2006/112/CE 

Articolul 199 c – alineatul 4 – paragraful 1 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) măsurile care urmează a fi luate 

pentru a informa persoanele impozabile cu 

privire la introducerea aplicării GRCM; 

(c) măsurile care urmează a fi luate 

pentru a informa persoanele impozabile cu 

privire la introducerea aplicării GRCM; și 

 

Amendamentul  17 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 

Directiva 2006/112/CE 

Articolul 199 c – alineatul 4 – paragraful 1 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) o descriere amănunțită a măsurilor 

de însoțire menționate la alineatul (3). 

(d) o descriere amănunțită a măsurilor 

de însoțire menționate la alineatul (2). 

 

Amendamentul  18 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 

Directiva 2006/112/CE 

Articolul 199 c – alineatul 7 – paragraful 1 



 

 264 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre care aplică GRCM prezintă 

Comisiei un raport interimar cel târziu la 

doi ani de la începerea aplicării GRCM. 

Acest raport trebuie să conțină o evaluare 

detaliată a eficacității GRCM. 

Statele membre care aplică GRCM 

prezintă în format electronic tuturor 

statelor membre: 

 (a) numele persoanelor care, în cele 

douăsprezece luni care preced data 

aplicării GRCM, au fost supuse unor 

proceduri penale sau administrative 

pentru fraudă în materie de TVA;  

 (b) numele persoanelor, inclusiv, în cazul 

persoanelor juridice, numele directorilor 

acestora, a căror înregistrare în scopuri 

de TVA în statul membru respectiv se 

încheie după introducerea GRCM; și 

 (c) numele persoanelor, inclusiv, în cazul 

persoanelor juridice, numele directorilor 

acestora, care nu au transmis o declarație 

de TVA pentru două perioade fiscale 

consecutive după introducerea GRCM. 

 Informațiile de la literele (a) și (b) se 

prezintă în termen de cel mult trei luni de 

la introducerea GRCM și se actualizează 

ulterior la fiecare trei luni. Informațiile de 

la litera (c) se prezintă în termen de cel 

mult nouă luni de la introducerea GRCM 

și se actualizează ulterior la fiecare trei 

luni. 

 Statele membre care aplică GRCM prezintă 
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Comisiei un raport interimar cel târziu la 

un an de la începerea aplicării GRCM. 

Acest raport trebuie să conțină o evaluare 

detaliată a eficacității GRCM. 

 

Amendamentul  19 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 

Directiva 2006/112/CE 

Articolul 199 c – alineatul 8 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre care nu aplică mecanismul 

prezintă Comisiei, cel târziu până la 30 

iunie 2019, un raport interimar privind 

impactul, pe teritoriile lor, al aplicării 

GRCM de către alte state membre, cu 

condiția ca GRCM să fi fost aplicat timp 

de cel puțin un an într-un stat membru 

până la data respectivă. 

Statele membre care nu aplică mecanismul 

prezintă Comisiei un raport interimar cu 

privire la impactul, pe teritoriile lor, al 

aplicării GRCM de către alte state membre. 

Acest raport este prezentat Comisiei în 

termen de trei luni de la data la se 

împlinește un an de aplicare a GRCM într-

un stat membru. 

 

Amendamentul  20 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 

Directiva 2006/112/CE 

Articolul 199 c – alineatul 10 – litera a 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) evoluția deficitului de TVA; eliminat 

 

Amendamentul  21 

Propunere de directivă 

Articolul 2 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Prezenta directivă se aplică până la 30 

septembrie 2022. 

Prezenta directivă se aplică până la 30 

iunie 2022. 

 

 

 



 

 267 

Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0523 

Un sistem comun de impozitare a serviciilor digitale pentru veniturile rezultate din furnizarea anumitor servicii digitale * 

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 13 decembrie 2018 referitoare la propunerea de directivă a Consiliului privind un sistem 

comun de impozitare a serviciilor digitale pentru veniturile rezultate din furnizarea anumitor servicii digitale (COM(2018)0148 – C8-

0137/2018 – 2018/0073(CNS)) 

 

(Procedura legislativă specială – consultare) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2018)0148), 

– având în vedere articolul 113 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C8-

0137/2018), 

– având în vedere avizele motivate prezentate în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității de către 

parlamentul danez, parlamentul național al Irlandei, parlamentul maltez și Camera Reprezentanților a Țărilor de Jos, în care se susține că 

proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității, 

– având în vedere articolul 78c din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0428/2018), 

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată; 
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2. invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene; 

3. invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta; 

4. solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei; 

5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 
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Amendamentul  1 

Propunere de directivă 

Considerentul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Economia mondială se transformă 

rapid într-una digitală și, drept urmare, au 

apărut noi modalități de a desfășura 

activități comerciale. Companiile digitale 

sunt caracterizate de faptul că operațiunile 

lor sunt strâns legate de internet. În special, 

modele de afaceri digitale se bazează în 

mare măsură pe capacitatea de a desfășura 

activități de la distanță, cu o prezență fizică 

limitată sau chiar deloc, pe contribuția 

utilizatorilor finali la crearea de valoare și 

pe importanța activelor necorporale. 

(1) Economia mondială se transformă 

rapid într-una digitală și, drept urmare, au 

apărut noi modalități de a desfășura 

activități comerciale. Companiile digitale 

sunt caracterizate de faptul că operațiunile 

lor sunt strâns legate de internet. În special, 

modele de afaceri digitale se bazează în 

mare măsură pe capacitatea de a desfășura 

activități de la distanță, cu o prezență fizică 

sau impozabilă limitată sau inexistentă 

într-o anumită țară, pe contribuția 

utilizatorilor finali la crearea de valoare și 

pe importanța activelor necorporale. 

 

Amendamentul  2 

Propunere de directivă 

Considerentul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Normele actuale de impozitare a 

societăților au fost dezvoltate în mare parte 

în decursul secolului XX, pentru 

companiile tradiționale. Ele se bazează pe 

(2) Normele actuale de impozitare a 

societăților au fost dezvoltate în mare parte 

în decursul secolului XX, pentru 

companiile tradiționale. Ele se bazează pe 
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ideea că impozitarea ar trebui să aibă loc 

acolo unde este creată valoarea. Cu toate 

acestea, aplicarea normelor actuale la 

economia digitală a dus la o nepotrivire 

între locul unde sunt impozitate profiturile 

și locul în care este creată valoarea, în 

special în cazul modelelor de afaceri care 

se bazează foarte mult pe participarea 

utilizatorilor. Prin urmare, a devenit 

evident faptul că normele actuale de 

impozitare a societăților sunt inadecvate 

pentru impozitarea profiturilor din 

economia digitală și trebuie revizuite. 

ideea că impozitarea ar trebui să aibă loc 

acolo unde este creată valoarea. Cu toate 

acestea, aplicarea normelor actuale la 

economia digitală a dus la o nepotrivire 

între locul unde sunt impozitate profiturile 

și locul în care este creată valoarea, în 

special în cazul modelelor de afaceri care 

se bazează foarte mult pe participarea 

utilizatorilor. Digitalizarea a schimbat 

rolul utilizatorilor, permițându-le să se 

implice din ce în ce mai mult în procesul 

de creare a valorii. Prin urmare, a devenit 

evident faptul că normele actuale de 

impozitare a societăților pentru impozitarea 

profiturilor din economia digitală nu iau în 

considerare acest factor nou și trebuie 

revizuite urgent. 

 

Amendamentul  3 

Propunere de directivă 

Considerentul 2 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2a) Obiectivul este acela de a reduce 

decalajul dintre impozitarea veniturilor 

digitale și impozitarea veniturilor 

tradiționale. În prezent, în medie, pentru 

întreprinderile digitale se aplică o cotă 

efectivă de impozitare de numai 9,5 %, 

comparativ cu 23,2 % pentru modelele de 

afaceri tradiționale1a. Un sistem de 

impozitare trebuie să fie echitabil și 
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favorabil pentru societate în ansamblu. Ar 

trebui să se asigure condiții de concurență 

echitabile pentru toate întreprinderile 

care desfășoară activități pe piața unică. 

 _________________ 

 1a Sursă: Calcule rezultate din evaluarea 

impactului realizată de Comisia 

Europeană, pe baza ZEW (2016, 2017) și 

ZEW și alții (2017). 

 

Amendamentul  4 

Propunere de directivă 

Considerentul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Revizuirea respectivă constituie un 

element important al pieței unice digitale3, 

dat fiind că piața unică digitală are nevoie 

de un cadru fiscal modern și stabil pentru 

ca economia digitală să stimuleze 

inovarea, să combată fragmentarea pieței și 

să permită tuturor celor implicați să 

beneficieze de noua dinamică a pieței în 

condiții echitabile și echilibrate. 

(3) Revizuirea respectivă constituie un 

element important al pieței unice digitale3, 

dat fiind că piața unică digitală are nevoie 

de un cadru fiscal echitabil, modern și 

stabil pentru ca economia digitalizată să 

stimuleze inovarea și creșterea economică 

favorabilă incluziunii, să combată 

fragmentarea pieței și să permită tuturor 

celor implicați să beneficieze de noua 

dinamică a pieței în condiții echitabile și 

echilibrate. Digitalizarea afectează 

întreaga economie, care nu se limitează la 

crearea unui impozit pe servicii digitale; 

prin urmare, normele fiscale ar trebui să 

fie reformate. Măsurile ad-hoc prevăzute 

în prezenta directivă nu ar trebui să 
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întârzie activitățile legate de impozitarea 

unei prezențe digitale substanțiale și 

includerea acestei impozitări într-o bază 

fiscală consolidată comună a societăților. 

__________________ __________________ 

3 Comunicarea Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic și 

Social European și Comitetul Regiunilor 

intitulată „O strategie privind piața unică 

digitală pentru Europa” [COM(2015)0192, 

6.5.2015]. 

3 Comunicarea Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic și 

Social European și Comitetul Regiunilor 

intitulată „O strategie privind piața unică 

digitală pentru Europa” [COM(2015)0192, 

6.5.2015]. 

 

Amendamentul  5 

Propunere de directivă 

Considerentul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Dată fiind natura globală a 

problemei impozitării economiei digitale, 

abordarea ideală ar fi să se găsească o 

soluție internațională multilaterală. Din 

acest motiv, Comisia este angajată activ în 

dezbaterea internațională în acest sens. În 

cadrul OCDE, lucrările sunt în prezent în 

curs de desfășurare. Cu toate acestea, 

realizarea de progrese la nivel internațional 

este dificilă. Prin urmare, se iau măsuri 

pentru adaptarea normelor privind 

impozitarea societăților la nivelul Uniunii6 

și pentru încurajarea realizării de acorduri 

cu jurisdicții din afara Uniunii7, astfel încât 

(5) Dată fiind natura globală a 

problemei impozitării economiei digitale, 

abordarea ideală ar fi să se găsească o 

soluție internațională multilaterală. Din 

acest motiv, Comisia este angajată activ în 

dezbaterea internațională în acest sens. În 

cadrul OCDE, al Fondului Monetar 

Internațional (FMI), al Organizației 

Națiunilor Unite (ONU) și al Grupului 

Băncii Mondiale, care formează 

platforma de colaborare privind 

impozitarea, lucrările sunt în prezent în 

curs de desfășurare. Cu toate acestea, 

realizarea de progrese la nivel internațional 



 

 273 

cadrul de impozitare a societăților să poată 

fi adaptat la noile modele de afaceri 

digitale. 

este dificilă. Prin urmare, se iau măsuri 

pentru adaptarea normelor privind 

impozitarea societăților la nivelul Uniunii6 

și pentru încurajarea realizării de acorduri 

cu jurisdicții din afara Uniunii7, astfel încât 

cadrul de impozitare a societăților să poată 

fi adaptat la noile modele de afaceri 

digitale. Ar trebui asigurată coerența cu 

cadrul favorabil incluziunii privind 

erodarea bazei impozabile și transferul 

profiturilor (BEPS), pentru a garanta că 

nu există nicio abatere de la standardele 

internaționale și pentru a evita creșterea 

complexității. 

__________________ __________________ 

6 Propunere de directivă a Consiliului de 

stabilire a normelor de impozitare a 

societăților în cazul unei prezențe digitale 

substanțiale [COM(2018)0147]. 

6 Propunere de directivă a Consiliului de 

stabilire a normelor de impozitare a 

societăților în cazul unei prezențe digitale 

substanțiale [COM(2018)0147]. 

7 Recomandarea Comisiei privind 

impozitarea societăților în cazul unei 

prezențe digitale substanțiale [C(2018) 

1650]. 

7 Recomandarea Comisiei privind 

impozitarea societăților în cazul unei 

prezențe digitale substanțiale [C(2018) 

1650]. 

 

Amendamentul  6 

Propunere de directivă 

Considerentul 6 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) În așteptarea acestor măsuri, a căror 

aprobare și implementare este posibil să fie 

(6) În așteptarea acestor măsuri, a căror 

aprobare și implementare este posibil să fie 
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de durată, statele membre se confruntă cu o 

presiune de a acționa în legătură cu acest 

aspect, dat fiind riscul ca bazele lor de 

impozitare a societăților să se erodeze în 

mod semnificativ de-a lungul timpului. 

Măsurile necoordonate luate de statele 

membre în mod individual pot fragmenta 

piața unică și pot denatura concurența, 

împiedicând dezvoltarea de noi soluții 

digitale și competitivitatea Uniunii în 

ansamblu. Acesta este motivul pentru care 

este necesar să se adopte o abordare 

armonizată privind o soluție intermediară 

care să soluționeze această problemă într-

un mod specific, până la adoptarea unei 

soluții cuprinzătoare. 

de durată, statele membre se confruntă cu o 

presiune de a acționa în legătură cu acest 

aspect, dat fiind riscul ca bazele lor de 

impozitare a societăților să se erodeze în 

mod semnificativ de-a lungul timpului. 

Măsurile necoordonate luate de statele 

membre în mod individual pot fragmenta 

piața unică și pot denatura concurența, 

împiedicând dezvoltarea de noi soluții 

digitale și competitivitatea Uniunii în 

ansamblu. Acesta este motivul pentru care 

este necesar să se adopte o abordare 

armonizată privind o soluție intermediară 

care să soluționeze această problemă într-

un mod specific, până la adoptarea unei 

soluții cuprinzătoare. Soluția intermediară 

ar trebui să fie temporar restricționată 

pentru a evita să devină involuntar 

permanentă. Prin urmare, ar trebui 

introdusă o clauză de încetare a efectelor 

care ar duce la expirarea automată a 

prezentei directive în momentul elaborării 

unei soluții cuprinzătoare, de preferință la 

nivel internațional. Până la 31 decembrie 

2020, în cazul în care nu s-a ajuns la o 

soluție cuprinzătoare, Comisia ar trebui 

să aibă în vedere o propunere în temeiul 

articolului 116 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene, în 

temeiul căreia Parlamentul European și 

Consiliul să acționeze în conformitate cu 

procedura legislativă ordinară. Acest 

lucru este esențial pentru a se ajunge cât 

mai rapid la un acord cu scopul de a evita 
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ca statele membre să mărească numărul 

de impozite digitale naționale unilaterale. 

 

Amendamentul  7 

Propunere de directivă 

Considerentul 7 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) Această soluție interimară ar trebui 

să stabilească un sistem comun de 

impozitare a serviciilor digitale (impozitul 

pe servicii digitale, ISD) pentru veniturile 

rezultate din furnizarea anumitor servicii 

digitale de către anumite entități. Ea ar 

trebui să fie o măsură ușor de implementat, 

care vizează veniturile provenite din 

furnizarea de servicii digitale în cazul 

cărora utilizatorii contribuie în mod 

semnificativ la procesul de creare a valorii. 

Acest factor (crearea de valoare) stă și la 

baza măsurii privind normele de impozitare 

a societăților, după cum se arată la 

considerentul 5. 

(7) Această soluție interimară ar trebui 

să stabilească un sistem comun de 

impozitare a serviciilor digitale (impozitul 

pe servicii digitale, ISD) pentru veniturile 

rezultate din furnizarea anumitor servicii 

digitale, inclusiv conținut digital, de către 

anumite entități. Ea ar trebui să fie o 

măsură ușor de implementat, care vizează 

veniturile provenite din furnizarea de 

servicii digitale în cazul cărora utilizatorii 

și pe activele necorporale contribuie în 

mod semnificativ la procesul de creare a 

valorii. Acest factor (crearea de valoare de 

către utilizatori și dependența puternică 

de activele necorporale ) stă și la baza 

măsurii privind normele de impozitare a 

societăților, după cum se arată la 

considerentul 5. 
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Amendamentul  8 

Propunere de directivă 

Considerentul 9 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) ISD ar trebui să se aplice numai 

veniturilor care rezultă din furnizarea 

anumitor servicii digitale. Serviciile 

digitale ar trebui să fie cele care depind în 

mare parte de crearea de valoare de către 

utilizatori și în cazul cărora diferența 

dintre locul unde sunt impozitate profiturile 

și locul unde sunt stabiliți utilizatorii este 

de obicei cea mai mare. Veniturile 

obținute din prelucrarea contribuției 

utilizatorilor sunt cele care ar trebui 

impozitate, nu participarea utilizatorilor 

în sine. 

(9) ISD ar trebui să se aplice 

veniturilor care rezultă din furnizarea 

serviciilor digitale care depind în mare 

parte de crearea de valoare de către 

utilizatori și de capacitatea acestora de a 

furniza servicii fără a avea o prezență 

fizică sau având o prezență fizică foarte 

redusă. În aceste cazuri, diferența dintre 

locul unde sunt impozitate profiturile și 

locul unde sunt stabiliți utilizatorii este de 

obicei cea mai mare. 

 

Amendamentul  9 

Propunere de directivă 

Considerentul 10 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) În special, veniturile impozabile ar 

trebui să fie cele care rezultă din furnizarea 

următoarelor servicii: (i) plasarea pe o 

interfață digitală de materiale publicitare 

orientate către utilizatorii interfeței 

respective; (ii) punerea la dispoziție a unor 

(10) În special, veniturile impozabile ar 

trebui să fie cele care rezultă din furnizarea 

următoarelor: (i) plasarea pe o interfață 

digitală de materiale publicitare orientate 

către utilizatorii interfeței respective; (ii) 

punerea la dispoziție a unor interfețe 
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interfețe digitale multilaterale care permit 

utilizatorilor să găsească alți utilizatori și 

să interacționeze cu aceștia și care ar putea, 

de asemenea, să faciliteze furnizarea 

subiacentă de bunuri sau de servicii direct 

între utilizatori (denumite uneori și 

„servicii de intermediere”); și 

(iii)transmiterea de date colectate cu privire 

la utilizatori, generate de activitățile 

utilizatorilor pe interfețele digitale. Dacă 

nu se obțin venituri din furnizarea unor 

asemenea servicii, nu ar trebui să existe 

nicio răspundere pentru plata ISD. Alte 

venituri care sunt obținute de entitatea ce 

furnizează asemenea servicii, dar care nu 

sunt generate în mod direct de aceste 

furnizări de servicii ar trebui de asemenea 

să nu intre în domeniul de aplicare al 

impozitului. 

digitale multilaterale care permit 

utilizatorilor să găsească alți utilizatori și 

să interacționeze cu aceștia și care ar putea, 

de asemenea, să faciliteze furnizarea 

subiacentă de bunuri sau de servicii direct 

între utilizatori (denumite uneori și 

„servicii de intermediere”); (iii) 

prelucrarea, transmiterea și vânzarea de 

date colectate cu privire la utilizatori, 

generate de activitățile utilizatorilor pe 

interfețele digitale. și (iv) furnizarea de 

conținut digital, de exemplu video, audio 

sau texte. Dacă nu se obțin venituri din 

furnizarea unor asemenea tipuri de 

conținut, bunuri și servicii, nu ar trebui să 

existe nicio răspundere pentru plata ISD. 

Alte venituri care sunt obținute de entitatea 

ce furnizează asemenea servicii, dar care 

nu sunt generate în mod direct de aceste 

furnizări de servicii ar trebui de asemenea 

să nu intre în domeniul de aplicare al 

impozitului. 

 

Amendamentul  10 

Propunere de directivă 

Considerentul 13 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) Pentru cazurile care implică 

interfețe digitale multilaterale care 

facilitează o furnizare subiacentă de bunuri 

(13) Pentru cazurile care implică 

interfețe digitale multilaterale care 

facilitează o furnizare subiacentă de bunuri 
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sau de servicii direct între utilizatorii 

interfeței respective, tranzacțiile subiacente 

și veniturile obținute de utilizatori din 

tranzacțiile în cauză ar trebui să rămână în 

afara domeniului de aplicare al 

impozitului. Veniturile care rezultă din 

activitățile de comercializare cu amănuntul 

ce constau în vânzarea de bunuri sau de 

servicii contractate online prin intermediul 

site-ului web al furnizorului bunurilor sau 

serviciilor respective, în cazul cărora 

furnizorul nu acționează ca intermediar, ar 

trebui de asemenea să se afle în afara 

domeniului de aplicare al ISD, deoarece 

crearea de valoare pentru comerciantul cu 

amănuntul rezidă în bunurile sau 

serviciile furnizate, iar interfața digitală 

este folosită doar ca mijloc de 

comunicare. Stabilirea faptului dacă un 

furnizor vinde bunuri sau servicii online 
în nume propriu ori furnizează servicii de 

intermediere ar urma să se facă ținând 

seama de fondul juridic și economic al 

unei tranzacții, astfel cum este reflectat în 

acordurile dintre părțile relevante. De 

exemplu, se poate spune că furnizorul 

unei interfețe digitale pe care sunt puse la 

dispoziție bunuri ale unor terțe părți 

furnizează un serviciu de intermediere (cu 

alte cuvinte, punerea la dispoziție a unei 

interfețe digitale multilaterale) în cazul 

căruia nu se asumă niciun risc de 

inventar semnificativ sau în cazul căruia 

terța parte este cea care stabilește efectiv 

sau de servicii direct între utilizatorii 

interfeței respective, tranzacțiile subiacente 

și veniturile obținute de utilizatori din 

tranzacțiile în cauză ar trebui să rămână în 

afara domeniului de aplicare al 

impozitului. Veniturile care rezultă din 

activitățile de comercializare cu amănuntul 

ce constau în vânzarea de bunuri sau de 

servicii contractate online prin intermediul 

site-ului web al furnizorului bunurilor sau 

serviciilor respective, în cazul cărora 

furnizorul nu acționează ca intermediar, ar 

trebui de asemenea să se afle în afara 

domeniului de aplicare al ISD. Cu toate 

acestea, având în vedere că este posibil să 

se prelucreze date ale utilizatorilor prin 

intermediul unei interfețe digitale și să se 

creeze astfel o valoare adăugată în urma 

tranzacției și deoarece absența prezenței 

fizice poate crea o oportunitate pentru 

planificarea fiscală agresivă, extinderea 

domeniului de aplicare al acestor servicii, 

ar trebui să fie luată în considerare în 

cadrul revizuirii prezentei directive. 
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prețul acestor bunuri. 

 

Amendamentul  11 

Propunere de directivă 

Considerentul 14 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(14) Serviciile care constau în furnizarea 

de conținut digital de către o entitate printr-

o interfață digitală ar trebui să fie excluse 

din domeniul de aplicare al impozitului, 

indiferent dacă conținutul digital este 

deținut de entitatea respectivă sau aceasta a 

dobândit drepturile de distribuție a 

conținutului în cauză. Chiar dacă este 

posibil ca între destinatarii unui 

asemenea conținut digital să fie permis un 

anumit gen de interacțiune și, prin 

urmare, s-ar putea considera că 

furnizorul unor astfel de servicii pune la 

dispoziție o interfață digitală 

multilaterală, este mai puțin clar că 

utilizatorul joacă un rol esențial în 

crearea de valoare pentru compania care 

furnizează conținutul digital. Din 

perspectiva creării de valoare, accentul 

este pus pe conținutul digital în sine, care 

este livrat de entitate. Prin urmare, 

veniturile obținute din astfel de furnizări 

ar trebui să nu intre în domeniul de 

aplicare al impozitului. 

(14) Serviciile care constau în furnizarea 

de conținut digital de către o entitate printr-

o interfață digitală ar trebui să fie excluse 

din domeniul de aplicare al impozitului, 

indiferent dacă conținutul digital este 

deținut de entitatea respectivă sau aceasta a 

dobândit drepturile de distribuție a 

conținutului în cauză; veniturile obținute 

din astfel de furnizări ar trebui să fie 

evaluate de Comisie în termen de ... [ doi 

ani de la intrarea în vigoare a prezentei 

directive]. 
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Amendamentul  12 

Propunere de directivă 

Considerentul 15 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(15) Conținutul digital ar trebui definit 

ca fiind date furnizate sub formă digitală, 

precum programe de calculator, aplicații, 

jocuri, muzică, videoclipuri sau texte, 

indiferent dacă sunt accesate prin 

descărcare sau prin flux continuu, și ca 

fiind diferit de datele reprezentate de o 

interfață digitală în sine. Prin aceasta se 

urmărește cuprinderea diferitelor forme 

pe care le poate lua conținutul digital 

atunci când este procurat de un utilizator, 

ceea ce nu afectează faptul că scopul unic 

sau principal din perspectiva 

utilizatorului este procurarea conținutului 

digital. 

(15) Conținutul digital ar trebui definit 

ca fiind date furnizate sub formă digitală, 

precum programe de calculator, aplicații, 

jocuri, muzică, videoclipuri sau texte, 

indiferent dacă sunt accesate prin 

descărcare sau prin flux continuu, și ca 

fiind diferit de datele reprezentate de o 

interfață digitală în sine. 

 

Amendamentul  13 

Propunere de directivă 

Considerentul 15 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (15a) Întreprinderile digitale au tendința 

să investească mai puțin în clădiri și 
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utilaje în raport cu întreprinderile 

tradiționale. 

 

Amendamentul  14 

Propunere de directivă 

Considerentul 16 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(16) Serviciul descris la considerentul 

14 ar trebui să fie diferențiat de un 

serviciu care constă în punerea la 

dispoziție a unei interfețe digitale 

multilaterale prin care utilizatorii pot 

încărca și partaja conținut digital cu alți 

utilizatori sau de punerea la dispoziție a 

unei interfețe care facilitează o furnizare 

subiacentă de conținut digital direct între 

utilizatori. Aceste din urmă servicii 

constituie un serviciu de intermediere și, 

prin urmare, ar trebui să intre sub 

incidența domeniului de aplicare al ISD, 

indiferent de natura tranzacției 

subiacente. 

eliminat 

 

Amendamentul  15 

Propunere de directivă 

Considerentul 17 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(17) Serviciile impozabile care constau 

în transmiterea de date colectate privind 

utilizatorii ar trebui să includă numai date 

care au fost generate de activitățile 

utilizatorilor respectivi pe interfețele 

digitale, dar nu și datele generate de 

senzori sau de alte mijloace și colectate în 

mod digital. Acest lucru se datorează 

faptului că serviciile care intră în 

domeniul de aplicare al ISD ar trebui să 

fie cele care folosesc interfețele digitale ca 

o modalitate de a crea contribuții ale 

utilizatorilor pe care le monetizează, mai 

degrabă decât servicii care folosesc 

interfețele doar ca o modalitate de a 

transmite date generate în alt mod. Prin 

urmare, ISD nu ar trebui să fie un impozit 

pe colectarea de date, pe utilizarea datelor 

colectate de o companie pentru scopurile 

sale interne sau pe partajarea gratuită a 

datelor colectate de o companie cu alte 

părți. Ceea ce ar trebui să vizeze ISD este 

generarea de venituri din transmiterea 

datelor obținute dintr-o activitate foarte 

specifică (activitățile utilizatorilor pe 

interfețele digitale). 

(17) Serviciile impozabile care constau 

în prelucrarea, transmiterea sau vânzarea 

de date colectate privind utilizatorii ar 

trebui să includă date care au fost generate 

de activitățile utilizatorilor respectivi pe 

interfețele digitale. Aceste servicii 

impozabile ar trebui să fie cele care 

folosesc interfețele digitale ca o modalitate 

de a crea contribuții ale utilizatorilor pe 

care le monetizează. ISD nu este în sine un 

impozit pe colectarea de date. Ceea ce ar 

trebui să vizeze ISD este generarea de 

venituri din prelucrarea, vânzarea sau 

transmiterea către o parte terță a acestor 

date obținute dintr-o activitate foarte 

specifică (activitățile utilizatorilor pe 

interfețele digitale).  

 

Amendamentul  16 

Propunere de directivă 
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Considerentul 22 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(22) Doar anumite entități ar trebui să se 

califice drept persoane impozabile în 

sensul ISD, indiferent dacă sunt stabilite 

într-un stat membru sau într-o jurisdicție 

din afara Uniunii. În special, o entitate ar 

trebui să se califice drept o persoană 

impozabilă numai dacă îndeplinește 

ambele condiții următoare: (i) cuantumul 

total al veniturilor la nivel mondial 

raportate de entitate pentru cel mai recent 

exercițiu financiar încheiat pentru care este 

disponibilă o declarație financiară 

depășește 750 000 000 EUR; și (ii) 

cuantumul total al veniturilor impozabile 

obținute de entitate în cadrul Uniunii în 

decursul exercițiului financiar respectiv 

depășește 50 000 000 EUR. 

(22) Doar anumite entități ar trebui să se 

califice drept persoane impozabile în 

sensul ISD, indiferent dacă sunt stabilite 

într-un stat membru sau într-o jurisdicție 

din afara Uniunii. În special, o entitate ar 

trebui să se califice drept o persoană 

impozabilă numai dacă îndeplinește 

ambele condiții următoare: (i) cuantumul 

total al veniturilor la nivel mondial 

raportate de entitate pentru cel mai recent 

exercițiu financiar încheiat pentru care este 

disponibilă o declarație financiară 

depășește 750 000 000 EUR; și (ii) 

cuantumul total al veniturilor impozabile 

obținute de entitate în cadrul Uniunii în 

decursul exercițiului financiar respectiv 

depășește 40 000 000 EUR. 

 

Amendamentul  17 

Propunere de directivă 

Considerentul 23 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(23) Primul prag (totalul veniturilor 

anuale la nivel mondial) ar trebui să 

limiteze aplicarea ISD la companii de 

anumite dimensiuni, și anume cele care 

sunt în principal capabile să furnizeze 

(23) Primul prag (totalul veniturilor 

anuale la nivel mondial) ar trebui să 

limiteze aplicarea ISD la companii de 

anumite dimensiuni, și anume cele care 

sunt în principal capabile să furnizeze 
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serviciile digitale respective în cazul cărora 

contribuțiile utilizatorilor joacă un rol 

fundamental și care depind în mare măsură 

de rețele largi de utilizatori, de un trafic de 

utilizatori intens și de exploatarea unei 

poziții puternice pe piață. Aceste modele 

de afaceri, care depind de crearea de 

valoare de către utilizatori pentru obținerea 

de venituri și care sunt viabile numai dacă 

sunt realizate de companii de anumite 

dimensiuni, sunt cele responsabile pentru 

diferența mai mare dintre locul în care sunt 

impozitate profiturile acestor companii și 

locul unde este creată valoarea. Mai mult, 

companiile mai mari dispun de 

oportunitatea de a se angaja în practici de 

planificare fiscală agresivă. Acesta este 

motivul pentru care același prag a fost 
propus în cadrul altor inițiative ale 

Uniunii9. Un asemenea prag are de 

asemenea scopul să genereze securitate 

juridică, dat fiind că ar face mai ușoară și 

mai puțin costisitoare determinarea de către 

companii și de către autoritățile fiscale a 

faptului dacă o entitate este răspunzătoare 

pentru plata ISD sau nu. El exclude, de 

asemenea, întreprinderile mici și 

întreprinderile nou-înființate, asupra cărora 

sarcinile de asigurare a conformității 

aferente noului impozit probabil că ar avea 

un efect disproporționat. 

serviciile digitale respective, care se 

bazează masiv pe active necorporale 

mobile și/sau pe active digitale, în cazul 

cărora contribuțiile utilizatorilor joacă un 

rol fundamental și care depind în mare 

măsură de rețele largi de utilizatori, de un 

trafic de utilizatori intens și de exploatarea 

unei poziții puternice pe piață. Aceste 

modele de afaceri, care depind de crearea 

de valoare de către utilizatori pentru 

obținerea de venituri și care sunt viabile 

numai dacă sunt realizate de companii de 

anumite dimensiuni, sunt cele responsabile 

pentru diferența mai mare dintre locul în 

care sunt impozitate profiturile acestor 

companii și locul unde este creată valoarea. 

Mai mult, companiile mai mari dispun de 

oportunitatea de a se angaja în practici de 

planificare fiscală agresivă. Pragul propus 

are, de asemenea, scopul să genereze 

securitate juridică, dat fiind că ar face mai 

ușoară și mai puțin costisitoare 

determinarea de către companii și de către 

autoritățile fiscale a faptului dacă o entitate 

este răspunzătoare pentru plata ISD sau nu. 

El exclude, de asemenea, întreprinderile 

mici și întreprinderile nou-înființate, asupra 

cărora sarcinile de asigurare a conformității 

aferente noului impozit probabil că ar avea 

un efect disproporționat. 

__________________  

9 A se vedea articolul 2 din Propunerea de 

directivă a Consiliului privind o bază 
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fiscală consolidată comună a societăților 

(CCCTB) [COM(2016)0683]. 

 

Amendamentul  18 

Propunere de directivă 

Considerentul 27 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(27) Pentru a reduce posibilele cazuri de 

dublă impunere în care aceleași venituri 

sunt supuse impozitului pe profit și ISD, se 

preconizează că statele membre vor 
permite companiilor să deducă ISD plătit 

drept cost din baza de impozitare a 

profitului pe teritoriul lor, indiferent dacă 

ambele impozite sunt plătite în același stat 

membru sau în state membre diferite. 

(27) Pentru a reduce posibilele cazuri de 

dublă impunere în care aceleași venituri 

sunt supuse impozitului pe profit și ISD, 

urmează să se găsească o soluție viitoare 

comună la nivelul întregii Uniuni pentru 

a permite companiilor să deducă ISD plătit 

drept cost din baza de impozitare a 

profitului pe teritoriul lor, indiferent dacă 

ambele impozite sunt plătite în același stat 

membru sau în state membre diferite. 

 

Amendamentul  19 

Propunere de directivă 

Considerentul 29 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(29) În cazul în care utilizatorii unui 

anumit serviciu impozabil se află în diferite 

state membre sau jurisdicții din afara 

Uniunii, veniturile impozabile relevante 

obținute din serviciul respectiv ar trebui 

(29) În cazul în care utilizatorii unui 

anumit serviciu impozabil se află în diferite 

state membre sau jurisdicții din afara 

Uniunii, veniturile impozabile relevante 

obținute din serviciul respectiv ar trebui 
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repartizate fiecărui stat membru în mod 

proporțional, pe baza anumitor coeficienți 

de repartizare specifici. Acești coeficienți 

ar trebui stabiliți în funcție de natura 

fiecărui serviciu impozabil și de elementele 

distinctive care determină încasarea de 

venituri pentru furnizorul unui astfel de 

serviciu. 

repartizate fiecărui stat membru în mod 

proporțional, pe baza anumitor coeficienți 

de repartizare specifici. Acești coeficienți 

ar trebui stabiliți în funcție de natura 

fiecărui serviciu impozabil și de elementele 

distinctive care determină încasarea de 

venituri pentru furnizorul unui astfel de 

serviciu. În cazul în care coeficienții de 

repartizare conduc la o repartizare 

dezechilibrată care nu reflectă activitatea 

economică reală, un mecanism de 

soluționare a litigiilor ar putea remedia o 

astfel de situație. Având în vedere 

considerentele de mai sus, Comisia ar 

trebui să evalueze posibilitatea instituirii 

unui mecanism de soluționare a litigiilor, 

pentru a permite soluționarea adecvată a 

litigiilor atunci când sunt implicate state 

membre diferite. 

 

Amendamentul  20 

Propunere de directivă 

Considerentul 30 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(30) În cazul unui serviciu impozabil 

care constă în plasarea de materiale 

publicitare pe o interfață digitală, pentru 

determinarea proporției veniturilor 

impozabile care urmează să fie repartizate 

într-o perioadă fiscală către un stat membru 

(30) În cazul unui serviciu impozabil 

care constă în plasarea de materiale 

publicitare sau furnizarea de conținut pe o 

interfață digitală, pentru determinarea 

proporției veniturilor impozabile care 

urmează să fie repartizate într-o perioadă 
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ar trebui să se țină seama de numărul de 

dăți când un material publicitar a apărut pe 

dispozitivele utilizatorilor în acea perioadă 

fiscală în statul membru respectiv. 

fiscală către un stat membru ar trebui să se 

țină seama de numărul de dăți când un 

material publicitar sau un conținut digital 

a apărut pe dispozitivele utilizatorilor în 

acea perioadă fiscală în statul membru 

respectiv. 

 

Amendamentul  22 

Propunere de directivă 

Considerentul 32 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(32) În ceea ce privește transmiterea 

datelor colectate cu privire la utilizatori, 

repartizarea veniturilor impozabile într-o 

perioadă fiscală către un stat membru ar 

trebui să țină seama de numărul de 

utilizatori de la care datele transmise în 

acea perioadă fiscală au fost generate ca 

urmare a faptului că utilizatorii respectivi 

au folosit un dispozitiv în statul membru în 

cauză. 

(32) În ceea ce privește prelucrarea, 

vânzarea sau transmiterea datelor colectate 

cu privire la utilizatori, repartizarea 

veniturilor impozabile într-o perioadă 

fiscală către un stat membru ar trebui să 

țină seama de numărul de utilizatori de la 

care datele exploatate, vândute sau 

transmise în acea perioadă fiscală au fost 

generate ca urmare a faptului că utilizatorii 

respectivi au folosit un dispozitiv în statul 

membru în cauză. 

 

Amendamentul  23 

Propunere de directivă 

Considerentul 34 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 
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(34) Orice prelucrare de date cu caracter 

personal efectuată în contextul ISD ar 

trebui să se facă în conformitate cu 

Regulamentul (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului10, 

inclusiv cele care este posibil să fie 

necesare în legătură cu adresele IP 

(protocol de internet) sau cu alte mijloace 

de geolocalizare. Ar trebui să se acorde 

atenție în mod special necesității de a 

prevedea măsurile tehnice și organizatorice 

adecvate pentru respectarea normelor 

legate de legalitatea și securitatea 

activităților de prelucrare, de comunicarea 

de informații și de drepturile persoanelor 

vizate. Ori de câte ori este posibil, datele 

cu caracter personal ar trebui să fie 

anonimizate. 

(34) Orice prelucrare de date cu caracter 

personal efectuată în contextul ISD ar 

trebui să se facă în conformitate cu 

Regulamentul (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului10, 

inclusiv cele care este posibil să fie 

necesare în legătură cu adresele IP 

(protocol de internet) sau cu alte mijloace 

de geolocalizare, fără a permite 

identificarea utilizatorilor. Autoritatea 

fiscală a statelor membre este informată 

cu privire la metoda utilizată pentru a 

stabili localizarea utilizatorilor. Ar trebui 

să se acorde atenție în mod special 

necesității de a prevedea măsurile tehnice 

și organizatorice adecvate pentru 

respectarea normelor legate de legalitatea 

și securitatea activităților de prelucrare, în 

special a principiilor necesității și 

proporționalității, de comunicarea de 

informații și de drepturile persoanelor 

vizate. Ori de câte ori este posibil, datele 

cu caracter personal ar trebui să fie 

anonimizate. 

_________________ _________________ 

10 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 

10 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 



 

 289 

datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1). datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1). 

 

Amendamentul  24 

Propunere de directivă 

Considerentul 35 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(35) Veniturile impozabile ar trebui să 

fie egale cu totalul veniturilor brute 

obținute de o persoană impozabilă, minus 

taxa pe valoarea adăugată și alte impuneri 

similare. Veniturile impozabile ar trebui 

recunoscute ca fiind obținute de o persoană 

impozabilă în momentul în care devin 

exigibile, indiferent dacă au fost efectiv 

plătite sau nu până în acel moment. ISD ar 

trebui să fie exigibil într-un stat membru 

pentru proporția din veniturile impozabile 

obținute de o persoană impozabilă într-o 

perioadă fiscală care este tratată ca fiind 

obținută în statul membru în cauză și ar 

trebui calculat prin aplicarea cotei ISD la 

proporția respectivă. Pentru a se evita 

denaturarea piețe unice, ar trebui să existe 

o singură cotă ISD la nivelul Uniunii. Cota 

ISD ar trebui să fie stabilită la 3 %, ceea 

ce realizează un echilibru adecvat între 

veniturile generate de acest impozit și 

luarea în considerare a impactului 

diferențiat al ISD asupra companiilor cu 

marje de profit diferite. 

(35) Veniturile impozabile ar trebui să 

fie egale cu totalul veniturilor brute 

obținute de o persoană impozabilă, minus 

taxa pe valoarea adăugată și alte impuneri 

similare. Veniturile impozabile ar trebui 

recunoscute ca fiind obținute de o persoană 

impozabilă în momentul în care devin 

exigibile, indiferent dacă au fost efectiv 

plătite sau nu până în acel moment. ISD ar 

trebui să fie exigibil într-un stat membru 

pentru proporția din veniturile impozabile 

obținute de o persoană impozabilă într-o 

perioadă fiscală care este tratată ca fiind 

obținută în statul membru în cauză și ar 

trebui calculat prin aplicarea cotei ISD la 

proporția respectivă. Pentru a se evita 

denaturarea piețe unice, ar trebui să existe 

o singură cotă ISD la nivelul Uniunii. Cota 

ISD stabilită la 3 % vizează să realizeze un 

echilibru adecvat între veniturile generate 

de acest impozit și luarea în considerare a 

impactului diferențiat al ISD asupra 

companiilor cu marje de profit diferite. 
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Amendamentul  26 

Propunere de directivă 

Considerentul 37 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(37) Statele membre ar trebui să poată 

stabili obligații contabile, de ținere a 

evidențelor sau de alt gen destinate să 

asigure faptul că ISD datorat este efectiv 

plătit, precum și alte măsuri de prevenire a 

evaziunii, a eludării și a abuzurilor fiscale. 

(37) Statele membre ar trebui să poată 

stabili obligații contabile, de ținere a 

evidențelor sau de alt gen destinate să 

asigure faptul că ISD datorat este efectiv 

plătit, precum și alte măsuri, inclusiv 

penalități și sancțiuni, de prevenire a 

evaziunii, a eludării și a abuzurilor fiscale. 

 

Amendamentul  27 

Propunere de directivă 

Considerentul 37 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (37a) ISD total achitat de o persoană 

impozabilă în fiecare stat membru, ar 

trebui să fie inclus în sistemul de 

raportare pentru fiecare țară în parte. 

 

Amendamentul  28 

Propunere de directivă 

Considerentul 38 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (38a) În cazul în care o persoană 

impozabilă face obiectul plății ISD în mai 

mult de un stat membru, Comisia ar 

trebui să auditeze, din trei în trei ani, 

declarația privind ISD depusă în statul 

membru de identificare. 

 

Amendamentul  29 

Propunere de directivă 

Considerentul 40 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (40a) ISD este o măsură temporară în 

așteptarea unei soluții permanente, care 

nu ar trebui în niciun caz să întârzie 

intrarea în vigoare a unei soluții 

permanente. Prezenta directivă ar trebui 

să expire odată cu adoptarea Directivei 

Consiliului de stabilire a normelor de 

impozitare a societăților în cazul unei 

prezențe digitale substanțiale, a 

Directivelor Consiliului privind o bază 

fiscală consolidată comună a societăților 

și privind o bază fiscală comună a 

societăților, inclusiv sediul digital 

permanent, astfel cum s-a propus în 

rezoluțiile legislative ale Parlamentului 

European din 15 martie 2018 referitoare 

la propunerea de directivă a Consiliului 
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privind o bază fiscală comună a 

societăților și respectiv la propunerea de 

directivă a Consiliului privind o bază 

fiscală consolidată comună a societăților 

o directivă de punere în aplicare a unui 

acord politic încheiat într-un forum 

internațional precum OCDE sau ONU. 

 

Amendamentul  30 

Propunere de directivă 

Considerentul 40 b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (40b) Statele membre ar trebui să 

transmită periodic Comisiei rapoarte cu 

privire la plata ISD de către entități, 

funcționarea ghișeului unic și cooperarea 

cu alte state membre pentru colectarea și 

plata impozitelor. 

 

Amendamentul  31 

Propunere de directivă 

Considerentul 40 c (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (40c) La doi ani de la... [data intrării în 

vigoare a prezentei directive], Comisia ar 

trebui să facă o evaluare a aplicării 

prezentei directive și să prezinte un raport 
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Parlamentului European și Consiliului, 

însoțit, după caz, de propuneri de 

revizuire a acesteia, în conformitate cu 

principiile impozitării echitabile a 

sectorului digital. 

 

Amendamentul  32 

Propunere de directivă 

Considerentul 41 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(41) Obiectivele prezentei directive 

vizează protejarea integrității pieței unice, 

asigurarea bunei funcționări a acesteia și 

evitarea denaturării concurenței. Deoarece, 

datorită naturii lor, obiectivele respective 

nu pot fi realizate în mod satisfăcător de 

către statele membre, ci pot fi realizate mai 

bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate 

adopta măsuri în conformitate cu principiul 

subsidiarității, astfel cum este prevăzut la 

articolul 5 din Tratatul privind Uniunea 

Europeană. În conformitate cu principiul 

proporționalității, stabilit la același articol, 

prezenta directivă nu depășește ceea ce este 

necesar pentru realizarea acestor obiective, 

(41) Obiectivele prezentei directive 

vizează protejarea integrității pieței unice, 

asigurarea unei funcționări echitabile și 

adecvate a acesteia și evitarea denaturării 

concurenței. Deoarece, datorită naturii lor, 

obiectivele respective nu pot fi realizate în 

mod satisfăcător de către statele membre, 

ci pot fi realizate mai bine la nivelul 

Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri în 

conformitate cu principiul subsidiarității, 

astfel cum este prevăzut la articolul 5 din 

Tratatul privind Uniunea Europeană. În 

conformitate cu principiul 

proporționalității, stabilit la același articol, 

prezenta directivă nu depășește ceea ce este 

necesar pentru realizarea acestor obiective, 

 

Amendamentul  33 
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Propunere de directivă 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 7 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (7a) „prelucrarea datelor” înseamnă 

orice operațiune sau set de operațiuni 

efectuate asupra datelor cu caracter 

personal sau asupra seturilor de date cu 

caracter personal, cu sau fără utilizarea 

de mijloace automatizate, cum ar fi 

colectarea, înregistrarea, organizarea, 

structurarea, stocarea, adaptarea sau 

modificarea, extragerea, consultarea, 

utilizarea, divulgarea prin transmitere, 

diseminarea sau punerea la dispoziție în 

orice alt mod, alinierea sau combinarea, 

restricționarea, ștergerea sau distrugerea. 

 

Amendamentul  34 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – alineatul 1 – litera c 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) transmiterea de date colectate cu 

privire la utilizatori, generate de activitățile 

utilizatorilor pe interfețele digitale. 

(c) prelucrarea și transmiterea de date 

colectate cu privire la utilizatori, generate 

de activitățile utilizatorilor pe interfețele 

digitale; 
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Amendamentul  35 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – alineatul 1 – litera ca (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ca) punerea la dispoziția utilizatorilor 

de conținut pe o interfață digitală, cum ar 

fi materiale video, audio, jocuri sau texte, 

utilizând o interfață digitală. 

 

Amendamentul  36 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – alineatul 4 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) punerea la dispoziție a unei 

interfețe digitale, în cazul în care scopul 

unic sau principal al punerii la dispoziție a 

interfeței este ca entitatea care o pune la 

dispoziție să furnizeze utilizatorilor 

conținut digital sau servicii de comunicare 

sau servicii de plată; 

(a) punerea la dispoziție a unei 

interfețe digitale, în cazul în care scopul 

unic sau principal al punerii la dispoziție a 

interfeței este ca entitatea care o pune la 

dispoziție să furnizeze servicii de 

comunicare sau servicii de plată, atât timp 

cât nu se generează alte venituri din 

prelucrarea, transmiterea sau vânzarea 

datelor utilizatorilor; 

 

Amendamentul  37 

Propunere de directivă 
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Articolul 4 – alineatul 1 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) cuantumul total al veniturilor 

impozabile obținute de entitate în cadrul 

Uniunii în decursul exercițiului financiar 

relevant depășește 50 000 000 EUR. 

(b) cuantumul total al veniturilor 

impozabile obținute de entitate în cadrul 

Uniunii în decursul exercițiului financiar 

relevant depășește 40 000 000 EUR. 

Amendamentul  38 

Propunere de directivă 

Articolul 5 – alineatul 2 – litera ca (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ca) în cazul unui serviciu care se 

încadrează la articolul 3 alineatul (1) 

litera (ca), conținutul digital în cauză se 

afișează pe dispozitivul utilizatorului cu 

condiția ca dispozitivul să fie utilizat în 

statul membru în cauză în perioada 

fiscală respectivă, pentru a accesa o 

interfață digitală. 

Amendamentul  39 

Propunere de directivă 

Articolul 5 – alineatul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. Datele care este posibil să fie 

colectate de la utilizatori în scopul aplicării 

prezentei directive se limitează la datele 

6. Datele care este posibil să fie 

colectate de la utilizatori în scopul aplicării 

prezentei directive se limitează la datele 
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care indică statul membru unde se află 

utilizatorii, fără a permite identificarea 

utilizatorilor respectivi. 

care indică statul membru unde se află 

utilizatorii, fără a permite identificarea 

utilizatorilor respectivi. Orice prelucrare 

de date cu caracter personal efectuată în 

contextul ISD trebuie să se facă în 

conformitate cu Regulamentul (UE) 

2016/679 al Parlamentului European și al 

Consiliului, inclusiv prelucrarea care 

poate să fie necesară în legătură cu 

adresele IP (protocol de internet) sau cu 

alte mijloace de geolocalizare. 

 

Amendamentul  40 

Propunere de directivă 

Articolul 5 – alineatul 6 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 6a. Comisia analizează dacă 

instituirea unui mecanism de soluționare 

a litigiilor ar putea spori și mai mult 

eficacitatea și eficiența soluționării 

diferendelor dintre statele membre. 

Comisia prezintă Parlamentului 

European și Consiliului un raport cu 

privire la acest subiect, însoțit, dacă este 

cazul, de o propunere legislativă. 
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Amendamentul  41 

Propunere de directivă 

Articolul 8 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Cota ISD este de 3 %. Cota ISD este stabilită la 3 %. 

 

Amendamentul  42 

Propunere de directivă 

Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 În cazul în care se aplică litera (b) din 

prezentul alineat, Comisia efectuează, o 

dată la trei ani, un audit al declarației 

ISD depusă în statul membru de 

identificare. 

 

Amendamentul  43 

Propunere de directivă 

Articolul 13 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Cu toate acestea, dacă persoana 

impozabilă nu mai este răspunzătoare 

pentru plata ISD în respectivul stat 

membru de identificare ales în temeiul 

2. Cu toate acestea, dacă persoana 

impozabilă nu mai este răspunzătoare 

pentru plata ISD în respectivul stat 

membru de identificare ales în temeiul 
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articolului 10 alineatul (3) litera (b), 

persoana impozabilă își schimbă statul 

membru de identificare în conformitate cu 

cerințele de la articolul 10. 

articolului 10 alineatul (3) litera (b), 

persoana impozabilă își schimbă statul 

membru de identificare în conformitate cu 

cerințele de la articolul 10, fără a aduce 

atingere alineatului (2a). 

 

Amendamentul  44 

Propunere de directivă 

Articolul 13 – alineatul 2 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Dacă persoana impozabilă nu mai 

este răspunzătoare pentru plata ISD în 

respectivul stat membru de identificare 

ales în temeiul articolului 10 alineatul (3) 

litera (b), persoana impozabilă poate 

decide să păstreze statul membru de 

identificare ales inițial, având în vedere că 

persoana impozabilă poate fi 

răspunzătoare pentru plata ISD în statul 

membru respectiv din nou în următoarea 

perioadă fiscală. Dacă persoana 

impozabilă nu mai este răspunzătoare 

pentru plata ISD în statul membru 

respectiv timp de mai mult de două 

perioade fiscale consecutive, persoana 

impozabilă își schimbă statul membru de 

identificare în conformitate cu cerințele 

prevăzute la articolul 10. 
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Amendamentul  45 

Propunere de directivă 

Articolul 17 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Modificările menționate la alineatul 

(1) se transmit pe cale electronică statului 

membru de identificare în termen de trei 

ani de la data la care trebuia depusă 

declarația inițială. După această perioadă, 

modificările sunt reglementate de normele 

și de procedurile aplicabile, respectiv, în 

fiecare stat membru în care este datorat 

ISD. 

2. Modificările menționate la alineatul 

(1) se transmit pe cale electronică statului 

membru de identificare în termen de doi 

ani de la data la care trebuia depusă 

declarația inițială. După această perioadă, 

modificările sunt reglementate de normele 

și de procedurile aplicabile, respectiv, în 

fiecare stat membru în care este datorat 

ISD. 

 

Amendamentul  46 

Propunere de directivă 

Articolul 18 – alineatul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Statele membre pot adopta măsuri 

de prevenire a evaziunii, a eludării și a 

abuzurilor fiscale în ceea ce privește ISD. 

3. Statele membre adoptă măsuri, 

inclusiv penalități și sancțiuni, de 

prevenire a evaziunii, a eludării și a 

abuzurilor fiscale în ceea ce privește ISD. 

 

Amendamentul  47 

Propunere de directivă 

Articolul 18 – alineatul 5 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 5a. După adoptarea prezentei 

directive, Comisia elaborează o propunere 

legislativă care să fie inclusă în Directiva 

2013/34/UE referitoare la divulgarea 

informațiilor privind impozitul pe venit de 

către anumite întreprinderi și sucursale, 

care prevede ca cuantumul total al ISD 

plătit de o persoană impozabilă în diferite 

state membre să fie adăugat în lista 

standardelor obligatorii de raportare 

pentru fiecare țară în parte. 

 

Amendamentul  48 

Propunere de directivă 

Capitolul 4 – titlu 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

COOPERAREA ADMINISTRATIVĂ COOPERAREA ADMINISTRATIVĂ ȘI 

SCHIMBUL OBLIGATORIU DE 

INFORMAȚII 

 

Amendamentul  49 

Propunere de directivă 

Articolul -20 (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 



 

 302 

 Articolul -20 

 Schimbul automat și obligatoriu de 

informații 

 Pentru ca autoritățile fiscale să 

stabilească impozitul datorat în mod 

corespunzător și pentru a asigura punerea 

în aplicare adecvată și uniformă a 

prezentei directive, schimbul de informații 

în domeniul fiscal este automat și 

obligatoriu, după cum este prevăzut în 

Directiva 2011/16/UE a Consiliului. 

Statele membre pun la dispoziția 

administrațiilor fiscale naționale 

personalul adecvat, competențe și resurse 

bugetare corespunzătoare, precum și 

resurse pentru formarea personalului 

administrațiilor fiscale, concentrându-se 

pe cooperarea fiscală transfrontalieră și 

pe schimbul automat de informații cu 

scopul de a asigura punerea integrală în 

aplicare a prezentei directive. 

 

Amendamentul  50 

Propunere de directivă 

Articolul 24 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 24a 

 Raportare și reexaminare 



 

 303 

 La doi ani de la... [data intrării în vigoare 

a prezentei directive], Comisia face o 

evaluare a aplicării prezentei directive și 

prezintă un raport Parlamentului 

European și Consiliului, însoțit, după caz, 

de propuneri de revizuire a acesteia, în 

conformitate cu principiile impozitării 

echitabile a sectorului digital. 

 În special, Comisia evaluează: 

 (a) creșterea ratei ISD de la 3 % la 

5 %, împreună cu o deducere fiscală 

corespunzătoare, pentru a limita diferența 

dintre ratele efective de impozitare ale 

societăților tradiționale și ale celor 

digitale; 

 (b) domeniul de aplicare al ISD, 

inclusiv o extindere a domeniului de 

aplicare pentru a include vânzarea de 

bunuri sau servicii care sunt contractate 

online prin interfețe digitale; 

 (c) valoarea impozitului plătit în 

fiecare stat membru; 

 (d) tipul de activități digitale care intră 

în domeniul de aplicare al prezentei 

directive; 

 (e) potențialele practici de planificare 

fiscală aplicate de entități pentru a evita 

plata ISD; 

 (f) funcționarea ghișeului unic, 

cooperarea dintre statele membre; precum 

și 



 

 304 

 (g) impactul global asupra pieței 

interne, luând în considerare posibila 

denaturare a concurenței. 

 

Amendamentul  51 

Propunere de directivă 

Articolul 24 b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 24b 

 Obligații de raportare 

 Statele membre transmit anual Comisiei 

rapoarte cu privire la cifrele și 

informațiile relevante privind plata ISD 

de către entități, funcționarea ghișeului 

unic și cooperarea cu alte state membre 

pentru colectarea și plata impozitelor. 

 

Amendamentul  52 

Propunere de directivă 

Articolul 25 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 25a 

 Clauza de limitare în timp condiționată de 

măsuri permanente 
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 ISD este o măsură temporară în 

așteptarea unei soluții permanente; prin 

urmare, prezenta directivă expiră odată 

cu adoptarea primei dintre următoarele: 

 (a) Directiva Consiliului de stabilire a 

normelor de impozitare a societăților în 

cazul unei prezențe digitale substanțiale; 

 (b) Directivele Consiliului privind o 

bază fiscală consolidată comună a 

societăților și privind o bază fiscală 

comună a societăților, inclusiv sediul 

digital permanent, astfel cum s-a propus 

în rezoluțiile legislative ale Parlamentului 

European din 15 martie 2018 referitoare 

la propunerea de directivă a Consiliului 

privind o bază fiscală consolidată comună 

a societăților și respectiv la propunerea de 

directivă a Consiliului privind o bază 

fiscală comună; sau 

 (c) o directivă care pune în aplicare 

un acord politic încheiat la nivelul 

forurilor internaționale, cum ar fi OCDE 

sau ONU. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0524 

Normele de impozitare a societăților în cazul unei prezențe digitale substanțiale * 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 13 decembrie 2018 referitoare la propunerea de directivă a Consiliului de stabilire a 

normelor de impozitare a societăților în cazul unei prezențe digitale substanțiale (COM(2018)0147 – C8-0138/2018 – 2018/0072(CNS)) 

 

(Procedura legislativă specială – consultare) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2018)0147), 

– având în vedere articolul 115 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C8-

0138/2018), 

– având în vedere avizele motivate prezentate de către Parlamentul Danemarcei, Parlamentul Național al Irlandei, Parlamentul Maltei și Camera 

Reprezentanților a Țărilor de Jos în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că 

proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității, 

– având în vedere articolul 78c din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0426/2018), 

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată; 
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2. invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene; 

3. invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta; 

4. solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei; 

5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 
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Amendamentul  1  

Propunere de directivă 

Considerentul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Transformarea rapidă a economiei 

mondiale în urma digitalizării exercită noi 

presiuni asupra sistemelor de impozitare a 

societăților, atât la nivelul Uniunii, cât și la 

nivel internațional, și pune sub semnul 

întrebării posibilitatea de a stabili locul 

unde companiile digitale ar trebui să își 

plătească impozitele și cât ar trebui să 

plătească. Cu toate că necesitatea de a 

adapta normele de impozitare a societăților 

la economia digitală este recunoscută la 

nivel internațional de către organisme 

precum G20, va fi probabil dificil să se 

ajungă la un acord la nivel global. 

(1) Transformarea rapidă a economiei 

mondiale în urma digitalizării exercită noi 

presiuni asupra sistemelor de impozitare a 

societăților, atât la nivelul Uniunii, cât și la 

nivel internațional, și pune sub semnul 

întrebării posibilitatea de a stabili locul 

unde companiile digitale ar trebui să își 

plătească impozitele și cât ar trebui să 

plătească. Cu toate că necesitatea de a 

adapta normele de impozitare a societăților 

la economia digitală este recunoscută la 

nivel internațional de către organisme 

precum G20, va fi probabil dificil să se 

ajungă la un acord la nivel global, iar acest 

lucru nu se va întâmpla în viitorul 

apropiat. 

 

Amendamentul  2 

Propunere de directivă 

Considerentul 1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1a) În era digitală, acum că datele au 

devenit o nouă resursă economică, pe 
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lângă forța de muncă și resursele 

tradiționale din trecut, și cum mult prea 

des societățile multinaționale bazate în 

mare măsură pe activități digitale iau 

măsuri care să le permită evitarea sau 

eludarea impozitelor, se impune 

dezvoltarea unei noi abordări, pentru a 

avea un sistem echitabil și sustenabil de 

impozitare a economiei digitale, care să 

asigure faptul că companiile digitale își 

plătesc impozitele acolo unde își 

desfășoară în mod efectiv activitatea 

economică. 

 

Amendamentul  3 

Propunere de directivă 

Considerentul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Raportul privind acțiunea 1 a 

proiectului BEPS (erodarea bazei 

impozabile și transferul profiturilor), 

intitulat „Addressing the Tax Challenges of 

the Digital Economy” și publicat de OCDE 

în octombrie 2015, prezenta mai multe 

abordări diferite pentru impozitarea 

economiei digitale, care au fost examinate 

mai amănunțit în raportul OCDE intitulat 

„Tax challenges Arising from 

Digitalisation – Interim Report 2018”. Pe 

măsură ce transformarea digitală a 

(2) Raportul privind acțiunea 1 a 

proiectului BEPS (erodarea bazei 

impozabile și transferul profiturilor), 

intitulat „Addressing the Tax Challenges of 

the Digital Economy” și publicat de OCDE 

în octombrie 2015, prezenta mai multe 

abordări diferite pentru impozitarea 

economiei digitale, care au fost examinate 

mai amănunțit în raportul OCDE intitulat 

„Tax challenges Arising from 

Digitalisation – Interim Report 2018”. Pe 

măsură ce transformarea digitală a 
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economiei se accelerează, crește și 

necesitatea găsirii unor soluții care să 

asigure o impozitare echitabilă și eficace a 

companiilor digitale. 

economiei se accelerează, crește și devine 

urgentă și necesitatea găsirii unor soluții 

care să asigure o impozitare echitabilă și 

eficace a companiilor digitale. Cu toate 

acestea, activitatea OCDE privind 

impozitarea economiei digitale nu a dus la 

progrese suficiente până acum, ceea ce 

reflectă nevoia de a evolua în această 

privință la nivelul Uniunii. În pofida 

dificultăților de a ajunge la un acord 

global și a acțiunilor întreprinse de 

Uniune prin prezenta directivă, ar trebui 

să se depună în continuare eforturi 

intense pentru a ajunge la un astfel de 

acord. În lipsa unei abordări comune a 

Uniunii, statele membre vor adopta însă 

soluții unilaterale, care vor conduce la 

incertitudine în materie de reglementare 

și va fi o situație dificilă pentru societățile 

care operează la nivel transfrontalier și 

pentru autoritățile fiscale. Astfel cum s-a 

solicitat în cadrul Comisiei de anchetă 

pentru spălarea de bani, evitarea 

sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală a 

Parlamentului European și în cadrul 

Comisiei sale speciale pentru deciziile 

fiscale și alte măsuri similare sau cu 

efecte similare (TAXE2), ar trebui să se 

instituie un organism fiscal al ONU 

împuternicit, care să servească drept 

forum pentru dezbateri și discuții cu 

privire la acordurile globale și la alte 

aspecte legate de sistemul fiscal 

internațional. 
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Amendamentul  4 

Propunere de directivă 

Considerentul 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (3a) În rapoartele sale finale ale 

Comisiei de anchetă pentru spălarea de 

bani, evitarea sarcinilor fiscale și 

evaziunea fiscală și ale Comisiilor 

speciale pentru deciziile fiscale și alte 

măsuri similare sau cu efecte similare, 

Parlamentul European a concluzionat că 

este nevoie să se abordeze provocările 

fiscale legate de economia digitală. 

 

Amendamentul  5 

Propunere de directivă 

Considerentul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Concluziile Consiliului European 

din 19 octombrie 2017 subliniau că este 

nevoie de un sistem de impozitare eficace 

și echitabil, adecvat pentru era digitală, și 

că se așteaptă cu interes propuneri adecvate 

din partea Comisiei până la începutul 

anului 201815. Concluziile Consiliului 

ECOFIN din 5 decembrie 2017 au subliniat 

(4) Concluziile Consiliului European 

din 19 octombrie 2017 subliniau că este 

nevoie de un sistem de impozitare eficace 

și echitabil, adecvat pentru era digitală, și 

că se așteaptă cu interes propuneri adecvate 

din partea Comisiei până la începutul 

anului 201815. Concluziile Consiliului 

ECOFIN din 5 decembrie 2017 au subliniat 
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că o definiție acceptată la nivel mondial a 

sediului permanent și normele aferente 

privind stabilirea prețurilor de transfer și 

atribuirea profitului ar trebui să rămână 

esențiale și atunci când sunt abordate 

provocările impozitării profiturilor din 

economia digitală și încurajează o strânsă 

cooperare între UE, OCDE și alți parteneri 

internaționali pentru a se răspunde 

provocărilor legate de impozitarea 

profiturilor din economia digitală16. În 

acest sens, statele membre ar trebui să aibă 

obligația de a include în sistemele lor 

naționale de impozitare a societăților 

norme care să le permită să își exercite 

drepturile de impozitare. Prin urmare, 

diversele impozite pe profit aplicabile în 

statele membre ar trebui clarificate. Aceste 

norme ar trebui să extindă definiția unui 

sediu permanent și să stabilească o 

prezență impozabilă pentru o prezență 

digitală semnificativă în jurisdicțiile lor 

respective. În plus, ar trebui stabilite 

principii generale de repartizare a 

profiturilor impozabile către o astfel de 

prezență digitală. În principiu, aceste 

norme ar trebui să se aplice tuturor 

contribuabililor persoane juridice, 

indiferent de locul în care își au rezidența 

fiscală - în Uniune sau în altă parte. 

că o definiție acceptată la nivel mondial a 

sediului permanent și normele aferente 

privind stabilirea prețurilor de transfer și 

atribuirea profitului ar trebui să rămână 

esențiale și atunci când sunt abordate 

provocările impozitării profiturilor din 

economia digitală și încurajează o strânsă 

cooperare între UE, OCDE și alți parteneri 

internaționali pentru a se răspunde 

provocărilor legate de impozitarea 

profiturilor din economia digitală16.În acest 

sens, statele membre ar trebui să aibă 

obligația de a include în sistemele lor 

naționale de impozitare a societăților 

norme care să le permită să își exercite 

drepturile de impozitare. Prin urmare, 

diversele impozite pe profit aplicabile în 

statele membre ar trebui clarificate. Aceste 

norme ar trebui să extindă definiția unui 

sediu permanent și să stabilească o 

prezență impozabilă pentru o prezență 

digitală semnificativă în jurisdicțiile lor 

respective. În plus, ar trebui stabilite 

principii generale de repartizare a 

profiturilor impozabile către o astfel de 

prezență digitală. În principiu, aceste 

norme ar trebui să se aplice tuturor 

contribuabililor persoane juridice, 

indiferent de dimensiunea lor și de locul în 

care își au rezidența fiscală - în Uniune sau 

în altă parte. Mai mult, normele comune 

prevăzute în prezenta directivă necesită o 

armonizare mai amplă a bazei fiscale a 

societăților în Uniune pentru toate 
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societățile. Acesta este motivul pentru 

care prezenta directivă nu ar trebui să 

împiedice sau să întârzie lucrările 

referitoare la propunerea privind o bază 

fiscală consolidată comună a societăților. 

_________________ _________________ 

15 Reuniune a Consiliului European (19 

octombrie 2017) – Concluzii (doc. EUCO 

14/17). 

15 Reuniune a Consiliului European (19 

octombrie 2017) – Concluzii (doc. EUCO 

14/17). 

16 Concluziile Consiliului (5 decembrie 

2017) – Reacția la provocările reprezentate 

de impozitarea profiturilor din economia 

digitală (FISC 346 ECOFIN 1092). 

16 Concluziile Consiliului (5 decembrie 

2017) – Reacția la provocările reprezentate 

de impozitarea profiturilor din economia 

digitală (FISC 346 ECOFIN 1092). 

 

Amendamentul  6 

Propunere de directivă 

Considerentul 5 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Cu toate acestea, normele nu ar 

trebui să se aplice entităților care își au 

rezidența fiscală într-o jurisdicție din afara 

Uniunii cu care statul membru în care este 

identificată prezența digitală substanțială 

are încheiată și în vigoare o convenție de 

evitare a dublei impuneri, cu excepția 

cazului în care convenția respectivă 

cuprinde dispoziții privind o prezență 

digitală substanțială care creează drepturi și 

obligații similare în raport cu respectiva 

(5) Cu toate acestea, normele nu ar 

trebui să se aplice entităților care își au 

rezidența fiscală într-o jurisdicție din afara 

Uniunii cu care statul membru în care este 

identificată prezența digitală substanțială 

are încheiată și în vigoare o convenție de 

evitare a dublei impuneri, cu excepția 

cazului în care convenția respectivă 

cuprinde dispoziții privind o prezență 

digitală substanțială care creează drepturi și 

obligații similare în raport cu respectiva 
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jurisdicție din afara Uniunii ca cele create 

de prezenta directivă. Acest lucru este 

necesar pentru a evita orice conflict cu 

convențiile de evitare a dublei impuneri 

încheiate cu jurisdicții din afara Uniunii, 

dat fiind că aceste jurisdicții nu intră în 

general sub incidența dreptului Uniunii. 

jurisdicție din afara Uniunii ca cele create 

de prezenta directivă. Acest lucru este 

necesar pentru a evita orice conflict cu 

convențiile de evitare a dublei impuneri 

încheiate cu jurisdicții din afara Uniunii, 

dat fiind că aceste jurisdicții nu intră în 

general sub incidența dreptului Uniunii. 

Însă pentru ca dispozițiile conținute în 

prezenta directivă să fie pe deplin eficace, 

statele membre ar trebui îndemnate să își 

adapteze, atunci când este necesar, 

convențiile de evitare a dublei impuneri în 

vigoare, pentru a include dispoziții privind 

o prezență digitală substanțială care 

creează drepturi și obligații similare în 

privința jurisdicțiilor din afara Uniunii ca 

cele create de prezenta directivă. Comisia 

poate să prezinte o propunere pentru a 

stabili un model al Uniunii de modificare 

a convenției fiscale, care să fie folosit 

pentru a adapta miile de convenții 

bilaterale încheiate de fiecare stat 

membru. 

 

 

Amendamentul  9 

Propunere de directivă 

Considerentul 8 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) Un obiectiv esențial al prezentei 

directive este acela de a îmbunătăți 

(8) Un obiectiv esențial al prezentei 

directive este acela de a îmbunătăți 
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reziliența pieței interne, în ansamblul său, 

pentru a aborda provocările pe care le 

implică impozitarea economiei digitale. 

Acest obiectiv nu poate fi realizat în mod 

satisfăcător de către statele membre 

acționând individual, deoarece companiile 

digitale își pot desfășura activitatea la nivel 

transfrontalier fără a avea vreo prezență 

fizică într-o jurisdicție; prin urmare, sunt 

necesare norme care să asigure faptul că 

acestea plătesc impozite în jurisdicțiile în 

care realizează profituri. Dată fiind această 

dimensiune transfrontalieră, o inițiativă la 

nivelul UE aduce valoare adăugată în 

comparație cu ceea ce s-ar putea realiza 

printr-o multitudine de măsuri naționale. 

Pentru a se asigura o aplicare armonizată a 

normelor privind o prezență digitală 

substanțială în cadrul Uniunii este necesară 

o inițiativă comună la nivelul întregii piețe 

interne. Utilizarea unor abordări unilaterale 

și divergente de către fiecare stat membru 

s-ar putea dovedi ineficace și ar putea 

fragmenta piața unică prin crearea în 

Uniune a unor conflicte între politicile 

naționale, a unor denaturări și a unor 

obstacole fiscale pentru companii. Întrucât 

obiectivele prezentei directive pot fi 

realizate mai bine la nivelul Uniunii, 

Uniunea poate adopta măsuri în 

conformitate cu principiul subsidiarității 

stabilit la articolul 5 din Tratatul privind 

Uniunea Europeană. În conformitate cu 

principiul proporționalității, stabilit la 

reziliența pieței interne, în ansamblul său, 

pentru a aborda provocările pe care le 

implică impozitarea economiei digitale, 

respectând, în același timp, principiul 

neutralității fiscale, dar și libera circulație 

a serviciilor în cadrul pieței unice 

europene și fără a face discriminări între 

întreprinderile din Uniune și cele din 

afara Uniunii. Acest obiectiv nu poate fi 

realizat în mod satisfăcător de către statele 

membre acționând individual, deoarece 

companiile digitale își pot desfășura 

activitatea la nivel transfrontalier fără a 

avea vreo prezență fizică sau având doar o 

prezență fizică redusă într-o jurisdicție; 

prin urmare, sunt necesare norme care să 

asigure faptul că acestea plătesc impozite 

în jurisdicțiile în care realizează profituri. 

Dată fiind această dimensiune 

transfrontalieră, o inițiativă la nivelul UE 

aduce valoare adăugată în comparație cu 

ceea ce s-ar putea realiza printr-o 

multitudine de măsuri naționale. Pentru a 

se asigura o aplicare armonizată a normelor 

privind o prezență digitală substanțială în 

cadrul Uniunii este necesară o inițiativă 

comună la nivelul întregii piețe interne. 

Utilizarea unor abordări unilaterale și 

divergente de către fiecare stat membru s-

ar putea dovedi ineficace și ar putea 

fragmenta piața unică prin crearea în 

Uniune a unor conflicte între politicile 

naționale, a unor denaturări și a unor 

obstacole fiscale pentru companii. În 
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același articol, prezenta directivă nu 

depășește ceea ce este necesar pentru 

realizarea acestor obiective. 

consecință, ar trebui să se acorde o 

atenție specială asigurării faptului că 

abordarea Uniunii este echitabilă și nu 

discriminează niciun stat membru anume. 
Întrucât obiectivele prezentei directive pot 

fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, 

Uniunea poate adopta măsuri în 

conformitate cu principiul subsidiarității 

stabilit la articolul 5 din Tratatul privind 

Uniunea Europeană. În conformitate cu 

principiul proporționalității, stabilit la 

același articol, prezenta directivă nu 

depășește ceea ce este necesar pentru 

realizarea acestor obiective.  

 

Amendamentul  10 

Propunere de directivă 

Considerentul 8 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (8a) Pentru a se institui un cadru 

coerent și consistent privind baza fiscală 

pentru toate societățile, conceptul de 

prezență digitală substanțială și soluțiile 

prezentate în prezenta directivă ar trebui 

să devină, de asemenea, parte integrantă 

din directivele Consiliului privind o bază 

fiscală comună a societăților și o bază 

fiscală consolidată comună a societăților. 
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Amendamentul  40 

Propunere de directivă 

Considerentul 8 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (8b) În cazul în care prezenta 

propunere nu conduce la un acord și, prin 

urmare, nu reușește să elimine 

denaturările concurenței și obstacolele 

fiscale pentru întreprinderile din Uniune, 

Comisia ar trebui să prezinte o nouă 

propunere întemeiată pe articolul 116 din 

Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, conform căruia Parlamentul 

European și Consiliul, hotărând în 

conformitate cu procedura legislativă 

ordinară, adoptă directivele necesare. 

 

Amendamentul  11 

Propunere de directivă 

Considerentul 9 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) Este necesar ca orice prelucrare de 

date cu caracter personal efectuată în 

contextul prezentei directive să se facă în 

conformitate cu Regulamentul (UE) 

2016/679 al Parlamentului European și al 

Consiliului17, ceea ce include obligația de a 

pune la dispoziție măsurile tehnice și 

(9) Este necesar ca orice prelucrare de 

date cu caracter personal efectuată în 

contextul prezentei directive să se facă în 

conformitate cu Regulamentul (UE) 

2016/679 al Parlamentului European și al 

Consiliului17, ceea ce include obligația de a 

pune la dispoziție măsurile tehnice și 
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organizatorice corespunzătoare pentru a se 

conforma obligațiilor impuse de 

regulamentul respectiv, în special cele 

referitoare la legalitatea prelucrării, la 

securitatea activităților de prelucrare, la 

comunicarea de informații și drepturile 

persoanelor vizate, la protecția datelor 

începând cu momentul conceperii și în 

mod implicit. Ori de câte ori este posibil, 

datele cu caracter personal ar trebui să fie 

anonimizate. 

organizatorice corespunzătoare pentru a se 

conforma obligațiilor impuse de 

regulamentul respectiv, în special cele 

referitoare la legalitatea prelucrării, la 

securitatea activităților de prelucrare, la 

comunicarea de informații și drepturile 

persoanelor vizate, la protecția datelor 

începând cu momentul conceperii și în 

mod implicit, cu respectarea 

corespunzătoare a principiilor necesității 

și proporționalității. Ori de câte ori este 

posibil, datele cu caracter personal ar trebui 

să fie anonimizate. Datele care pot fi 

colectate de la utilizatori în scopul 

aplicării prezentei directive ar trebui să se 

limiteze strict la datele care indică statul 

membru în care sunt situați utilizatorii, 

fără a permite identificarea utilizatorului. 

__________________ __________________ 

17 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) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1). 

17 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) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1). 

 



 

 320 

Amendamentul  12 

Propunere de directivă 

Considerentul 10 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) Comisia ar trebui să evalueze 

punerea în aplicare a prezentei directive la 

cinci ani de la intrarea în vigoare a acesteia 

și să prezinte Consiliului un raport în acest 

sens. Statele membre ar trebui să comunice 

Comisiei toate informațiile necesare pentru 

această evaluare. Ar trebui înființat un 

Comitet consultativ DigiTax care să 

examineze întrebările referitoare la 

aplicarea directivei. 

(10) Comisia ar trebui să evalueze 

punerea în aplicare a prezentei directive 

până la … [trei ani de la data intrării în 

vigoare a prezentei directive] și să prezinte 

Parlamentului European și Consiliului un 

raport în acest sens, în special privind 

sarcina administrativă și costurile 

suplimentare pentru societăți și îndeosebi 

întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri), 

impactul sistemului de impozitare 

prevăzut de prezenta directivă asupra 

veniturilor statelor membre, impactul 

asupra datelor cu caracter personal ale 

utilizatorilor și impactul asupra pieței 

unice în ansamblu, având în vedere mai 

ales posibila denaturare a concurenței 

între societățile care fac obiectul noilor 

norme prevăzute în prezenta directivă. În 

cadrul revizuirii ar trebui să se 

examineze, de asemenea, dacă ar trebui 

modificate tipurile de servicii care intră 

sub incidența directivei sau definiția 

prezenței digitale substanțiale. Statele 

membre ar trebui să comunice Comisiei 

toate informațiile necesare pentru această 

evaluare. Ar trebui înființat un Comitet 

consultativ DigiTax care să examineze 

întrebările referitoare la aplicarea 
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directivei. Respectivul comitet ar trebui să 

își publice ordinile de zi și, înaintea 

selecției, ar trebui să se asigure că 

membrii comitetului nu se află într-o 

situație de conflict de interese. Un 

observator al Parlamentului European ar 

trebui invitat să participe la reuniunile 

comitetului. 

 

Amendamentul  13 

Propunere de directivă 

Considerentul 10 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (10a) Având în vedere cheltuielile 

administrative pentru o prezență digitală 

substanțială, ar trebui să se asigure faptul 

că IMM-urile nu intră în mod 

neintenționat în domeniul de aplicare al 

prezentei directive. Comisia ar trebui, în 

cadrul procesului de revizuire, să 

examineze măsura în care prezenta 

directivă afectează în mod negativ IMM-

urile. 

 

Amendamentul  14 

Propunere de directivă 

Considerentul 12 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (12a) Întrucât dispozițiile prevăzute în 

prezenta directivă vizează să asigure o 

soluție permanentă și cuprinzătoare la 

problema impozitării economiei digitale, 

soluția temporară a unei impozitări a 

serviciilor digitale, astfel cum se prevede 

în Directiva privind un sistem comun de 

impozitare a serviciilor digitale pentru 

veniturile rezultate din furnizarea 

anumitor servicii digitale, încetează 

automat să se mai aplice odată cu intrarea 

în vigoare a dispozițiilor prezentei 

directive. 

 

Amendamentul  15 

Propunere de directivă 

Articolul 2 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Prezenta directivă se aplică entităților 

indiferent de locul în care sunt rezidente în 

scopul impozitului pe profit - într-un stat 

membru sau într-o țară terță. 

Prezenta directivă se aplică entităților 

indiferent de dimensiunea lor și de locul în 

care sunt rezidente în scopul impozitului pe 

profit - într-un stat membru sau într-o țară 

terță. 

 

Amendamentul  19 

Propunere de directivă 
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Articolul 4 – alineatul 6 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. Statul membru în care este folosit 

un dispozitiv de utilizator este stabilit prin 

referire la adresa IP (protocol de internet) a 

dispozitivului sau, dacă este mai precisă, 

orice altă metodă de geolocalizare. 

6. Statul membru în care este folosit 

un dispozitiv de utilizator este stabilit prin 

referire la adresa IP (protocol de internet) a 

dispozitivului sau, dacă este mai precisă, 

orice altă metodă de geolocalizare, fără a 

permite identificarea utilizatorului, în 

conformitate cu Regulamentul (UE) 

2016/679. Autoritatea fiscală a statelor 

membre este informată cu privire la 

metoda utilizată pentru a stabili locul în 

care se află utilizatorii. 

 

Amendamentul  21 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 7 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 7a. Contribuabilul este obligat să 

prezinte autorităților fiscale toate 

informațiile relevante pentru 

determinarea prezenței digitale 

substanțiale în conformitate cu prezentul 

articol. 

 

Amendamentul  23 

Propunere de directivă 



 

 324 

Articolul 5 – alineatul 5 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) colectarea, stocarea, prelucrarea, 

analizarea, utilizarea și vânzarea de date de 

la nivel de utilizator; 

(a) colectarea, stocarea, prelucrarea, 

analizarea, exploatarea, transmiterea, 

utilizarea și vânzarea de date de la nivel de 

utilizator; 

 

 

Amendamentul  25 

Propunere de directivă 

Articolul 5 – alineatul 6 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 6a. Statele membre alocă personal, 

expertiză și resurse bugetare adecvate 

pentru administrațiile fiscale naționale, 

precum și resurse pentru formarea 

personalului, pentru a putea atribui 

profituri sediului permanent și pentru a 

reflecta activitățile digitale în statul 

membru respectiv. 

 

Amendamentul  26 

Propunere de directivă 

Articolul 5 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 5a  

 1.  Până la ...[data intrării în vigoare 

a prezentei directive], Comisia emite 

orientări pentru autoritățile fiscale cu 

privire la modalitățile în care trebuie 

identificate, măsurate și impozitate 

prezența digitală substanțială și serviciile 

digitale. Normele respective sunt 

armonizate la nivelul întregii Uniuni și se 

publică în toate limbile oficiale ale 

Uniunii. 

 2.  Pe baza orientărilor menționate la 

alineatul (1), Comisia emite orientări cu o 

metodologie clară pentru ca 

întreprinderile să poată evalua singure 

dacă și care dintre activitățile lor urmează 

să fie luate în considerare în prezența 

digitală substanțială. Orientările 

respective se emit în toate limbile oficiale 

ale Uniunii și sunt puse la dispoziție pe 

site-ul internet al Comisiei. 

 

Amendamentul  27 

Propunere de directivă 

Articolul 5 b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 
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 Articolul 5b 

 Cooperarea administrativă 

 Pentru a garanta o aplicare uniformă a 

directivei în Uniunea Europeană, 

schimbul de informații cu privire la 

aspecte fiscale este automat și obligatoriu, 

astfel cum se prevede în Directiva 

2011/16/UE a Consiliului. 

 

Amendamentul  28 

Propunere de directivă 

Articolul 6 – titlu 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Examinare Raportul privind punerea în aplicare și 

examinarea 

 

Amendamentul  29 

Propunere de directivă 

Articolul 6 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Comisia evaluează punerea în 

aplicare a prezentei directive la cinci ani de 

la intrarea în vigoare a acesteia și prezintă 

Consiliului un raport în acest sens. 

1. Comisia evaluează punerea în 

aplicare a prezentei directive până la … 

[trei ani de la intrarea în vigoare a 

prezentei directive] și prezintă 

Parlamentului European și Consiliului un 

raport în acest sens. În acest raport se 
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pune accentul în special pe sarcina 

administrativă și costurile suplimentare 

pentru societăți și îndeosebi IMM-uri, 

impactul sistemului de impozitare 

prevăzut de prezenta directivă asupra 

veniturilor statelor membre, impactul 

asupra datelor cu caracter personal ale 

utilizatorilor și impactul asupra pieței 

unice în ansamblu, având în vedere mai 

ales posibila denaturare a concurenței 

între societățile care fac obiectul noilor 

norme prevăzute în prezenta directivă. În 

cadrul raportului ar trebui să se 

examineze, de asemenea, dacă ar trebui 

modificate tipurile de servicii care intră 

sub incidența directivei sau definiția 

prezenței digitale substanțiale. 

 

Amendamentul  30 

Propunere de directivă 

Articolul 6 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 6a 

 Exercitarea delegării 

 1. Competența de a adopta acte 

delegate este conferită Comisiei în 

condițiile prevăzute la prezentul articol. 

 2. Competența de a adopta acte 

delegate menționată se conferă Comisiei 
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pe o perioadă nedeterminată de la … 

[data intrării în vigoare a prezentei 

directive]. 

 3. Delegarea de competențe 

menționată poate fi revocată oricând de 

Consiliu. O decizie de revocare pune 

capăt delegării de competențe specificate 

în decizia respectivă. Decizia produce 

efecte din ziua care urmează datei 

publicării acesteia în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene sau de la o dată 

ulterioară menționată în decizie. Decizia 

nu aduce atingere actelor delegate care 

sunt deja în vigoare. 

 4. De îndată ce adoptă un act delegat, 

Comisia îl notifică Consiliului. 

 5. Un act delegat adoptat intră în 

vigoare numai în cazul în care Consiliul 

nu a formulat obiecțiuni în termen de 

două luni de la notificarea acestuia către 

Consiliu sau în cazul în care, înaintea 

expirării termenului respectiv, Consiliul a 

informat Comisia că nu va formula 

obiecțiuni. Respectivul termen se 

prelungește cu două luni la inițiativa 

Consiliului. 

 

Amendamentul  31 

Propunere de directivă 

Articolul 6 b (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 6b 

 Recurs 

 Societățile – atât din Uniune, cât și din 

afara acesteia – pot contesta decizia 

conform căreia serviciile pe care le 

furnizează sunt servicii digitale în 

conformitate cu legislația națională. 

 

Amendamentul  32 

Propunere de directivă 

Articolul 6 c (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 6c 

 Informarea Parlamentului European 

 Parlamentul European este informat cu 

privire la adoptarea de acte delegate de 

către Comisie, la orice obiecțiuni 

formulate cu privire la acestea și la 

revocarea delegării de competențe de 

către Consiliu. 

 

Amendamentul  33 

Propunere de directivă 

Articolul 6 d (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 6d 

 Mandatul acordat Comisiei Europene 

pentru a negocia convenții fiscale cu țări 

terțe 

 Statele membre asigură o delegare a 

competențelor către Comisie pentru a 

negocia în numele lor revizuirea sau 

adoptarea unor convenții fiscale cu țări 

terțe, în conformitate cu normele 

prevăzute de prezenta directivă, în special 

ceea ce privește includerea definiției unei 

prezențe digitale substanțiale în scopuri 

fiscale. 

 

Amendamentul  34 

Propunere de directivă 

Articolul 7 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Comitetul DigiTax este format din 

reprezentanți ai statelor membre și ai 

Comisiei. Președintele comitetului este un 

reprezentant al Comisiei. Serviciile de 

secretariat pentru comitet sunt asigurate de 

Comisie. 

2. Comitetul DigiTax este format din 

reprezentanți ai statelor membre și ai 

Comisiei, precum și un observator al 

Parlamentului European. Președintele 

comitetului este un reprezentant al 

Comisiei. Serviciile de secretariat pentru 

comitet sunt asigurate de Comisie. 

Comitetul își publică ordinile de zi, iar 

înainte de a selecta participanții la 
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comitet, se asigură că aceștia nu se află 

într-o situație de conflict de interese. 

Părțile interesate, inclusiv partenerii 

sociali, au posibilitatea să participe la 

reuniunile relevante în calitate de 

observatori. 

 

Amendamentul  35 

Propunere de directivă 

Articolul 7 – alineatul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Comitetul DigiTax examinează 

întrebările legate de aplicarea prezentei 

directive, ridicate de președintele 

comitetului fie din proprie inițiativă, fie la 

cererea reprezentantului unui stat membru, 

și aduce la cunoștința Comisiei concluziile 

sale. 

4. Comitetul DigiTax examinează 

întrebările legate de aplicarea prezentei 

directive, ridicate de președintele 

comitetului fie din proprie inițiativă, fie la 

cererea Parlamentului European sau a 

unui reprezentant al unui stat membru, și 

aduce la cunoștința Comisiei concluziile 

sale. 

 

Amendamentul  36 

Propunere de directivă 

Articolul 7 – alineatul 4 – paragraful 1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Comitetul DigiTax elaborează un raport 

anual cu privire la activitățile și 

constatările sale și comunică acest raport 
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Parlamentului, Consiliului și Comisiei. 

 

Amendamentul  37 

Propunere de directivă 

Articolul 7 – alineatul 4 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 4a. Comitetul DigiTax verifică și 

controlează punerea corectă în aplicare a 

prezentei directive de către societăți. 

Acesta trebuie să fie în măsură să 

colecteze și să utilizeze datele pe care le 

colectează de la autoritățile fiscale 

naționale în scopul de a examina 

aplicarea corespunzătoare a normelor 

privind o prezență digitală substanțială și 

a servi drept organism care facilitează 

cooperarea între autoritățile fiscale 

naționale în vederea reducerii la 

minimum a posibilității dublei impozitări 

și a dublei neimpozitări. 

Amendamentul  38 

Propunere de directivă 

Articolul 8 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Datele care pot fi colectate de la utilizatori 

în scopul aplicării prezentei directive se 

Datele care pot fi colectate de la utilizatori 

în scopul aplicării prezentei directive se 
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limitează la datele care indică statul 

membru în care sunt situați utilizatorii, fără 

a permite identificarea utilizatorului. 

limitează la datele care indică statul 

membru în care sunt situați utilizatorii, fără 

a permite identificarea utilizatorului. Orice 

prelucrare a datelor cu caracter personal 

efectuată în scopul aplicării prezentei 

directive respectă pe deplin Regulamentul 

(UE) 2016/679. 

 

Amendamentul  39 

Propunere de directivă 

Articolul 9 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 9a 

 Legătura cu impozitarea serviciilor 

digitale pentru venituri 

 Odată ce prezenta directivă începe să se 

aplice, Directiva privind un sistem comun 

de impozitare a serviciilor digitale pentru 

veniturile rezultate din furnizarea 

anumitor servicii digitale expiră automat. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0494 

Vizele umanitare  

Rezoluţia Parlamentului European din 11 decembrie 2018 conținând recomandări adresate Comisiei privind vizele umanitare 

(2018/2271(INL)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere articolul 225 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

– având în vedere Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, în special articolele 4, 18 și 19, 

– având în vedere Convenția privind statutul refugiaților, semnată la Geneva, la 28 iulie 1951, și Protocolul din 1967, 

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 810/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind instituirea unui Cod 

comunitar de vize (Codul de vize)1, 

– având în vedere Pactul mondial pentru asigurarea unei migrații legale, desfășurate în condiții de siguranță și de ordine al Organizației Națiunilor 

Unite și Pactul global privind refugiații al Organizației Națiunilor Unite, care au urmat Declarației de la New York pentru refugiați și migranți, 

adoptate în unanimitate de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 19 septembrie 2016, 

– având în vedere evaluarea valorii adăugate europene referitoare la vizele umanitare, pregătită de Serviciul de Cercetare al Parlamentului 

                                                 
1  JO L 243, 15.9.2009, p. 1. 
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European, 

– având în vedere articolele 46 și 52 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0423/2018), 

A. întrucât, în ciuda a numeroase comunicări și solicitări privind crearea unor căi de acces legale și sigure care să le permită persoanelor care solicită 

protecție internațională accesul pe teritoriul european, în prezent nu există nicio armonizare la nivel european în ceea ce privește procedurile de 

intrare protejată și niciun cadru juridic la nivel european pentru vizele umanitare, și anume vizele eliberate pentru a permite accesul persoanelor 

pe teritoriul statelor membre, în scopul de a solicita protecție internațională; 

B. întrucât, potrivit hotărârii Curții de Justiție din 7 martie 2017 în cauza C-638/161, X, X/État belge „statele membre nu sunt obligate, în temeiul 

dreptului Uniunii, să acorde o viză umanitară persoanelor care doresc să intre pe teritoriul lor cu intenția de a solicita azil, dar rămân libere să 

facă acest lucru pe baza dreptului național”; întrucât această hotărâre interpretează legislația în vigoare a Uniunii care poate fi modificată; 

C. întrucât mai multe state membre dispun în prezent sau au dispus în trecut de sisteme naționale de eliberare a vizelor umanitare sau a permiselor 

de ședere pentru a garanta proceduri de intrare protejată pentru persoanele care au nevoie de acest lucru; 

D. întrucât numărul persoanelor admise pe baza procedurilor de intrare pentru protecție umanitară la nivel național sau prin relocare rămâne scăzut, 

în comparație cu nevoile la nivel mondial, existând discrepanțe semnificative între statele membre; întrucât sfera de aplicare a procedurilor 

naționale de intrare pentru protecția umanitară și relocare este definită în mod strict, iar relocarea este strâns legată de criteriile de vulnerabilitate 

și de înregistrarea ca refugiat pe lângă Înaltul Comisariat al Organizației Națiunilor Unite pentru Refugiați; 

E.  întrucât, drept urmare, aproximativ 90 % dintre persoanele cărora li s-a acordat protecție internațională au ajuns în Uniune prin mijloace 

neregulamentare, fapt care a condus la stigmatizarea lor înainte chiar ca aceștia să ajungă la frontierele externe ale statelor membre; 

F.  întrucât femeile celibatare care călătoresc singure sau împreună cu copii, femeile care sunt capi de familie, femeile însărcinate și cele care 

alăptează, persoanele cu dizabilități, adolescentele și femeile în vârstă se numără printre persoanele care sunt deosebit de vulnerabile de-a lungul 

rutelor de migrație către Europa și care se confruntă cu riscuri mult mai grave de violență de gen, cum ar fi violul, violența și riscul de a fi 

exploatate sexual și economic de persoanele care introduc ilegal migranți și de traficanți; întrucât, în plus, femeile și fetele tind să fie mai 

vulnerabile la toate formele de exploatare, inclusiv exploatarea prin muncă și exploatarea sexuală de-a lungul rutelor de migrație către Uniune, și 

întrucât, adesea, femeile și fetele sunt forțate să întrețină raporturi sexuale pentru a supraviețui, în schimbul posibilității de a-și continua călătoria;  

G.  întrucât costul uman al acestor politici a fost estimat la cel puțin 30 000 de decese la frontierele Uniunii de la începutul anului 2000; întrucât este 

                                                 
1  Hotărârea Curții de Justiție din 7 martie 2017, X. și X./État belge, C-638/16, ECLI:EU:C:2017:173. 
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necesar, de urgență, un cadru juridic al Uniunii, ca modalitate de a pune capăt numărului intolerabil de decese din Marea Mediterană și pe rutele 

de migrație către Uniune, de a combate realmente introducerea ilegală de persoane, expunerea la traficul de ființe umane, la exploatarea prin 

muncă și la violență, de a gestiona în mod ordonat sosirile, primirea demnă și prelucrarea echitabilă a cererilor de azil și de a optimiza bugetul 

pentru procedurile de azil al statelor membre și al Uniunii, controlul la frontieră și activitățile de căutare și salvare, precum și pentru a ajunge la 

practici coerente în acquis-ul Uniunii în materie de azil; 

H.  întrucât Parlamentul a încercat să includă dispoziții în acest sens în amendamentele sale la Regulamentul (CE) nr. 810/2009; 

I.  întrucât atât Consiliul, cât și Comisia au respins aceste amendamente, printre altele din motivul că aceste prevederi nu ar trebui incluse în 

Regulamentul (CE) nr. 810/2009, având în vedere că domeniul de aplicare al acestuia acoperă numai vizele de scurtă ședere; 

J. întrucât Parlamentul, confruntându-se cu lipsa de acțiune a Comisiei, a decis, în consecință, să meargă înainte și să elaboreze prezenta rezoluție 

privind vizele umanitare; 

K.  întrucât s-a lucrat intens, inclusiv cu ajutorul unor experți, pentru a redacta aceste recomandări, care sunt anexate la prezenta rezoluție, 

1. solicită Comisiei să prezinte, până la 31 martie 2019, în temeiul articolului 77 alineatul (2) litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene (TFUE), o propunere de regulament privind instituirea unei vize umanitare europene, pe baza recomandărilor formulate în anexă; 

2. consideră că statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a elibera vize umanitare europene persoanelor care solicită protecție internațională, 

pentru a le permite acestora să intre pe teritoriul statului membru care eliberează viza, cu scopul unic de a depune o cerere de protecție 

internațională în respectivul stat membru; 

3. consideră că vizele umanitare europene ar trebui să fie complementare procedurilor de intrare existente la nivel național pentru protecția 

umanitară, procedurilor de relocare și cererilor spontane în temeiul dreptului internațional al refugiaților și nu ar trebui să le înlocuiască și că 

decizia de a elibera vize umanitare europene ar trebui să rămână de competența exclusivă a statelor membre; 

4. consideră că nicio inițiativă privind vizele umanitare europene nu ar trebui să aducă atingere altor inițiative în materie de politică migratorie, 

inclusiv celor care vizează abordarea cauzelor profunde ale migrației;  

5. evidențiază necesitatea stringentă de a dispune de căi sigure și legale către Uniune - vizele umanitare europene fiind una dintre acestea - deoarece 

ele sunt deosebit de importante și dintr-o perspectivă de gen, având în vedere că femeile sunt deosebit de vulnerabile și, prin urmare, mai expuse 

violenței sexuale și bazate pe gen de-a lungul rutelor și în centrele de primire; subliniază faptul că femeile și fetele din țările terțe sunt deseori 

vulnerabile, aflându-se în situații de dependență economică sau de altă natură; menționează că, din acest motiv, le este și mai dificil să solicite 

azil în condiții de siguranță decât bărbaților; 
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6. consideră că o parte a implicațiilor financiare ale propunerii solicitate ar trebui să fie acoperite de bugetul general al Uniunii, ca o exprimare 

practică a principiului solidarității și al distribuirii echitabile a răspunderii între statele membre, precum și a implicațiilor sale financiare, în 

conformitate cu articolul 80 din TFUE; 

7. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale, Curții de Justiție a Uniunii 

Europene, Serviciului European de Acțiune Externă, Biroului European de Sprijin pentru Azil, Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și 

Garda de Coastă, Agenției Uniunii Europene pentru cooperare în materie de aplicare a legii și Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii 

Europene prezenta rezoluție și recomandările din anexă. 
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ANEXĂ LA RECOMANDĂRILE DIN REZOLUȚIE REFERITOARE LA CONȚINUTUL PROPUNERII SOLICITATE 

 

Parlamentul European consideră că actul legislativ ce urmează a fi adoptat ar trebui: 

 

 

1. FORMA ȘI TITLUL INSTRUMENTULUI CARE URMEAZĂ SĂ FIE ADOPTAT 

 

–  să fie un act juridic separat, care să fie adoptat sub forma unui regulament intitulat „Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 

instituire a unei vize umanitare europene”, 

 

 

2. TEMEI JURIDIC 

 

–  să aibă drept temei juridic articolul 77 alineatul (2) litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), 

 

 

3. JUSTIFICARE 

 

–  să fie justificat de:  

 

–  actualul vid juridic din dreptul Uniunii, care, în afara procedurilor de relocare aplicabile refugiaților vulnerabili, nu prevede nici în acquis-

ul privind vizele, nici în acquis-ul în materie de frontiere sau de azil proceduri pentru admiterea pe teritoriul statelor membre a persoanelor 

care solicită protecție, în timp ce aproximativ 90 % dintre persoanele care sunt ulterior recunoscute ca refugiați și care beneficiază de 

protecție subsidiară ajung în mod neregulamentar pe teritoriul statelor membre,1 adesea pe rute care le pun viața în pericol,  

 

–  riscul de fragmentare care apare pe măsură ce statele membre își înființează, tot mai mult, propriile programe și proceduri de admisie 

umanitară, contrazicând obiectivul general al articolului 78 alineatul (1) din TFUE, referitor la dezvoltarea unei politici comune în materie 

de azil și de protecție subsidiară și protecție temporară, și conducând, de asemenea, la riscul ca aceste sisteme diferite să submineze 

                                                 
1  HEIN / DONATO (CIR) 2012: Exploring avenues for protected entry in Europe (Explorarea unor căi de intrare în Europa în condiții de 

protecție), p. 17. 
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aplicarea uniformă a dispozițiilor comune privind intrarea pe teritoriul statelor membre a resortisanților țărilor terțe, așa cum se prevede în 

Regulamentele (UE) nr. 810/20091 și (UE) 2016/3992 ale Parlamentului European și ale Consiliului,  

 

–  costurile ridicate, pe plan uman, dar și social, economic și bugetar, presupuse de statu-quo pentru resortisanții țărilor terțe în cauză (sumele 

percepute de traficanții de persoane, riscul de trafic și exploatare, riscul de persecuție, riscul de deces și de maltratare etc.) și pentru statele 

membre și Uniune (un buget ridicat pentru operațiunile de căutare și salvare, inclusiv pentru transportul naval privat, protecția frontierelor, 

cooperarea cu țările terțe, procedurile de azil și, eventual, de returnare în cazul respingerii cererilor de protecție internațională, precum și 

combaterea criminalității organizate, a traficului și a introducerii ilegale de persoane etc.),  

 

–  valoarea adăugată a acțiunii Uniunii, în ceea ce privește asigurarea respectării valorilor Uniunii, inclusiv a drepturilor fundamentale, 

încrederea reciprocă între statele membre și încrederea solicitanților de azil în sistem, securitatea juridică, previzibilitatea, precum și 

punerea în aplicare și asigurarea respectării uniforme a normelor, realizarea de economii de scară și reducerea costurilor statu-quo-ului 

menționate mai sus, 

 

 

–  să reamintească că Directiva 2013/32/UE a Parlamentului European și a Consiliului3 și Regulamentul (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului 

European și al Consiliului4 se aplică numai pe teritoriul statelor membre, în timp ce, în prezent, solicitanții de azil au la dispoziție un număr 

insuficient de mijloace legale pentru a ajunge pe acest teritoriu, 

 

– să reamintească că, după depunerea unei cereri de azil într-un stat membru, se aplică dispozițiile sistemului european comun de azil, 

 

– să sublinieze că refuzul unei cereri pentru o viză umanitară europeană nu afectează în niciun fel dreptul de a solicita azil în Uniune și nici nu 

împiedică solicitantul să intre în alte sisteme de protecție disponibile, 

 

 

                                                 
1  Regulamentul (CE) nr. 810/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize 

(Codul de vize) (JO L 243, 15.9.2009, p. 1).  
2  Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a 

frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) (JO L 77, 23.3.2016, p. 1). 
3  Directiva 2013/32/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind procedurile comune de acordare și retragere a protecției 

internaționale (JO L 180, 29.6.2013, p. 60). 
4  Regulamentul (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a 

statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări 

terțe sau de către un apatrid (JO L 180, 29.6.2013, p. 31). 
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4. DISPOZIȚII GENERALE 

 

–  să aibă ca obiectiv introducerea de prevederi referitoare la procedurile și condițiile în care un stat membru poate elibera o viză umanitară 

europeană pentru persoanele care solicită protecție internațională, pentru a le permite acestor persoane să intre pe teritoriul statului membru care 

eliberează viza, cu scopul unic de a depune o cerere de protecție internațională în respectivul stat membru, 

 

–  să includă în domeniul său de aplicare resortisanți ai țărilor terțe care trebuie să dețină o viză la trecerea frontierelor externe ale statelor membre, 

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr 539/20011 al Consiliului, și în cazul cărora faptele de persecuție sau riscul de persecuție, definite în 

Directiva 2011/95/UE a Parlamentului European și a Consiliului2 sunt, în mod clar, fondate, dar care nu se află deja într-un proces de relocare, 

definit în programele naționale de relocare sau în Regulamentul propus de instituire a cadrului de relocare al Uniunii și de modificare a 

Regulamentului (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European și al Consiliului3 sau în Directiva 2001/55/CE a Consiliului4, 

 

–  să excludă din domeniul său de aplicare membrii de familie care, altfel, ar avea dreptul de a se alătura în timp util familiei lor într-un stat membru 

în conformitate cu alte acte legislative ale Uniunii sau cu legislația națională, 

 

 

5. PROCEDURILE DE ELIBERARE A VIZELOR UMANITARE  

 

–  să prevadă depunerea directă a acestor cereri, prin mijloace electronice sau în scris, la orice consulat sau ambasadă a statelor membre, 

 

–  să prevadă modalități practice pentru aceste cereri de viză, inclusiv completarea unui formular de cerere, furnizarea de informații cu privire la 

identitatea solicitantului, inclusiv elementele biometrice de identificare, precum și prezentarea motivelor, documentate în măsura posibilului, 

pentru care acesta se teme că va fi persecutat sau va suferi daune grave, 

 

                                                 
1  Regulamentul (CE) nr. 539/2001 al Consiliului din 15 martie 2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză 

pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (JO L 81, 21.3.2001, p. 1). 
2  Directiva 2011/95/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind standardele referitoare la condițiile pe care trebuie să le 

îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecție internațională, la un statut uniform pentru refugiați sau pentru 

persoanele eligibile pentru obținerea de protecție subsidiară și la conținutul protecției acordate (JO L 337, 20.12.2011, p. 9). 
3  2016/0225(COD).  
4  Directiva 2001/55/CE a Consiliului din 20 iulie 2001 privind standardele minime pentru acordarea protecției temporare, în cazul unui aflux 

masiv de persoane strămutate, și măsurile de promovare a unui echilibru între eforturile statelor membre pentru primirea acestor persoane și 
suportarea consecințelor acestei primiri (JO L 212, 7.8.2001, p. 12). 
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–  să prevadă ca solicitantul acestei vize să fie invitat la un interviu (asistat, dacă este necesar, de un interpret) care poate fi, de asemenea, desfășurat 

la distanță, prin intermediul unor mijloace de comunicare audio și video care să asigure un nivel adecvat de siguranță, securitate și 

confidențialitate, 

 

–  să prevadă ca documentele prezentate să fie evaluate, inclusiv în ceea ce privește autenticitatea acestora, de către o autoritate competentă, 

independentă și imparțială, care deține cunoștințe și competențe corespunzătoare în materie de protecție internațională, 

 

–  să prevadă ca cererile pentru această viză să fie evaluate pe baza declarației și a interviului solicitantului și, dacă este posibil, a documentelor 

justificative, fără a desfășura un proces complet de determinare a statutului respectivului solicitant, 

 

–  să prevadă ca, înainte de eliberarea acestei vize, fiecare persoană să fie supusă unei investigații de securitate, prin intermediul bazelor de date 

naționale și europene relevante, respectând pe deplin dispozițiile aplicabile în materie de protecție a datelor, pentru a se asigura că persoana 

respectivă nu reprezintă un risc pentru securitate,  

 

–  să prevadă ca deciziile referitoare la aceste cereri de viză să fie luate în termen de 15 zile calendaristice de la data depunerii cererii, 

 

–  să prevadă ca decizia privind cererea să fie comunicată solicitantului și să fie personalizată, scrisă și motivată, 

 

–  să prevadă ca un resortisant dintr-un stat terț căruia i s-a refuzat această viză să aibă posibilitatea de a introduce o cale de atac, așa cum este 

prevăzut în prezent în cazul refuzului acordării unei vize de scurtă ședere sau al refuzului intrării la frontieră, 

 

 

6. ELIBERAREA UNEI VIZE UMANITARE 

 

–  să prevadă ca aceste vize să fie emise sub forma unui autocolant comun și introduse în Sistemul de informații privind vizele, 

 

–  să prevadă ca o viză umanitară, odată emisă, să permită deținătorului să intre pe teritoriul statului membru care eliberează viza, cu scopul unic de 

a depune o cerere de protecție internațională în respectivul stat membru, 

 

 

7. GESTIONAREA ADMINISTRATIVĂ ȘI ORGANIZAREA  

 

–  să prevadă ca cererile pentru o această viză să fie evaluate de personal instruit în mod corespunzător,  
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–  să se asigure că personalul respectiv este detașat fie în ambasade sau consulate, fie în statele membre, caz în care cererile vor fi transmise pe cale 

electronică, iar interviurile sunt desfășurate de la distanță, 

 

–  să prevadă ca anumite aspecte ale procesului, care nu implică nicio preselecție a cazurilor, nicio evaluare sau decizie, să poată fi gestionate de 

către prestatorii externi de servicii, inclusiv furnizarea de informații, gestionarea programărilor pentru interviuri, precum și colectarea 

elementelor biometrice de identificare, 

 

–  să prevadă instituirea unor măsuri adecvate pentru a garanta protecția datelor, securitatea datelor și confidențialitatea comunicațiilor, 

 

–  să prevadă ca statele membre să coopereze între ele, precum și cu agențiile Uniunii, cu organizațiile internaționale, cu organizațiile 

guvernamentale și neguvernamentale și cu alte părți interesate relevante, pentru a asigura aplicarea armonizată a acestuia, 

 

–  să prevadă ca informațiile privind procedurile și condițiile de obținere a acestei vize, precum și privind condițiile și procedurile de obținere a 

protecției internaționale pe teritoriul statelor membre să fie disponibile la scară largă, inclusiv pe site-urile ambasadelor și consulatelor statelor 

membre și prin intermediul Serviciului european de acțiune externă, 

 

 

8. DISPOZIȚII FINALE 

 

– să prevadă un sprijin financiar semnificativ din Fondul de gestionare integrată a frontierelor, care să fie pus la dispoziție statelor membre în 

vederea punerii sale în aplicare, 

 

–  să prevadă ca un stat membru care eliberează această viză umanitară are acces la aceeași compensație din Fondul pentru azil, migrație și integrare 

ca în situația în care un stat membru primește un refugiat prin intermediul cadrului european de relocare, 

 

 

9. MODIFICAREA ALTOR ACTE JURIDICE 

 

–  să modifice: 

 

– Regulamentul (CE) nr. 810/2009, pentru a clarifica faptul că, în cazul persoanelor care solicită protecție internațională, se aplică dispozițiile 

din Regulamentul de instituire a unei vize umanitare europene, 

 



 

 344 

– Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European și al Consiliului1, pentru a prevedea introducerea cererilor de vize umanitare 

europene în Sistemul de informații privind vizele, 

 

– Regulamentul (UE) nr. 2016/399 pentru a adapta condițiile de intrare pentru persoanele care au obținut o viză europeană umanitară, 

 

– Fondul de gestionare integrată a frontierelor, pentru a prevedea finanțarea pentru statele membre pentru punerea în aplicare a 

Regulamentului de instituire a unei vize umanitare europene, 

 

– Articolul 26 din Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 între guvernele statelor din Uniunea Economică 

Benelux, Republicii Federale Germania și Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune2 și Directiva 

2001/51/CE a Consiliului3 pentru a-i scuti de răspundere, obligații și sancțiuni pe transportatorii care îi transportă pe resortisanții țărilor 

terțe, în cazul în care resortisanții țărilor terțe în cauză își declară intenția de a solicita protecție internațională sau umanitară pe teritoriul 

statelor membre. 

 

 

                                                 
1  Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 privind Sistemul de informații privind vizele (VIS) 

și schimbul de date între statele membre cu privire la vizele de scurtă ședere (Regulamentul VIS) (JO L 218, 13.8.2008, p. 60).  
2  JO L 239, 22.9.2000, p. 19.  
3  Directiva 2001/51/CE a Consiliului din 28 iunie 2001 de completare a dispozițiilor prevăzute la articolul 26 din Convenția de punere în aplicare a 

Acordului Schengen din 14 iunie 1985 (JO L 187, 10.7.2001, p. 45). 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0497 

Aplicarea integrală a dispozițiilor acquis-ului Schengen în Bulgaria și România  

Rezoluţia Parlamentului European din 11 decembrie 2018 referitoare la aplicarea integrală a dispozițiilor acquis-ului Schengen în Bulgaria și 

în România: eliminarea controalelor la frontierele interne terestre, maritime și aeriene (2018/2092(INI)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere Protocolul de integrare a acquis-ului Schengen în cadrul Uniunii Europene (11997D/PRO/02), 

– având în vedere articolul 4 alineatul (2) din Actul de aderare din 2005, 

– având în vedere proiectele de decizii ale Consiliului din 29 septembrie 2010 (14142/2010) și 8 iulie 2011 (14142/1/2010) privind aplicarea 

integrală a dispozițiilor acquis-ului Schengen în Republica Bulgaria și în România, 

– având în vedere proiectul de decizie a Consiliului din 7 decembrie 2011 (14302/3/11) privind cadrul pentru aplicarea integrală a dispozițiilor 

acquis-ului Schengen în Republica Bulgaria și în România, 

– având în vedere rezoluția sa legislativă din 8 iunie 2011 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind aplicarea integrală a dispozițiilor 

acquis-ului Schengen în Republica Bulgaria și în România1, 

– având în vedere concluziile Consiliului Justiție și Afaceri Interne din 9 și 10 iunie 2011, 22 și 23 septembrie 2011, 25 și 26 octombrie 2012, 7 și 

                                                 
1  JO C 380 E, 11.12.2012, p. 160. 
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9 martie 2013, și 5 și 6 decembrie 2013, 

– având în vedere rezoluția sa din 13 octombrie 2011 referitoare la aderarea Bulgariei și a României la spațiul Schengen1,  

– având în vedere cel de al optulea raport bianual al Comisiei privind funcționarea spațiului Schengen din 15 decembrie 2015 (COM (2015) 0675), 

– având în vedere rezoluția sa din 30 mai 2018 referitoare la Raportul anual privind funcționarea zonei Schengen2, 

– având în vedere Decizia (UE) 2017/1908 a Consiliului din 12 octombrie 2017 privind punerea în aplicare a anumitor dispoziții ale acquis-ului 

Schengen referitoare la Sistemul de informații privind vizele în Republica Bulgaria și în România3, 

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului din 18 aprilie 2018 privind punerea în aplicare a dispozițiilor rămase ale acquis-ului Schengen 

referitoare la Sistemul de informații Schengen în Republica Bulgaria și în România (15820/1/2017), 

– având în vedere rezoluția sa legislativă din 13 iunie 2018 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind punerea în aplicare a 

dispozițiilor rămase ale acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de informații Schengen în Republica Bulgaria și în România4, 

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0365/2018), 

A. întrucât Bulgaria și România au adoptat acquis-ul Schengen în momentul aderării lor la Uniunea Europeană în 2007; întrucât în 2008 Bulgaria a 

declarat că este pregătită pentru începerea evaluărilor efectuate de Grupul de lucru pentru evaluarea Schengen (SCH-EVAL), compus din experți 

din statele membre ale zonei Schengen; întrucât, în 2007 și 2008, România a declarat că este gata pentru începerea evaluărilor efectuate de SCH-

EVAL; 

B. întrucât finalizarea procesului de evaluare Schengen pentru Bulgaria și România și gradul de pregătire a celor două țări pentru a pune în aplicare 

toate dispozițiile acquis-ului Schengen au fost confirmate de experții SCH-EVAL și de către Consiliu în concluziile sale din 9 și 10 iunie 2011; 

întrucât, în proiectul său de decizie din 8 iulie 2011, Consiliul a verificat dacă condițiile necesare pentru aplicarea acquis-ului Schengen au fost 

îndeplinite în toate domeniile, și anume protecția datelor, frontierele aeriene, frontierele terestre, cooperarea polițienească, Sistemul de Informații 

Schengen, frontierele maritime și vizele; întrucât, pe lângă provocarea reprezentată de gestionarea frontierelor externe ale Uniunii Europene, 

                                                 
1  JO C 94 E, 3.4.2013, p. 13. 
2  Texte adoptate, P8_TA(2018)0228. 
3  JO L 269, 19.10.2017, p. 39. 
4  Texte adoptate, P8_TA(2018)0253. 
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finalizarea procesului de evaluare Schengen a determinat ambele țări să își restructureze în mod fundamental sistemele de supraveghere a 

frontierelor și să investească în întărirea capacităților de aplicare a legii; întrucât, potrivit Actului de aderare din 2005, finalizarea cu succes a 

procedurilor de evaluare Schengen este singura condiție prealabilă pentru aplicarea deplină a acquis-ului Schengen, inclusiv eliminarea 

controalelor la frontierele interne terestre, maritime și aeriene; întrucât nivelul de pregătire al Bulgariei și al României de a aplica integral acquis-

ul Schengen a fost recunoscut de către șefii de stat și de guvern în cadrul Consiliului de nenumărate ori, precum și de către Comisie și Parlament, 

cel mai recent în comunicarea Comisiei din 27 septembrie 2017 și în rezoluția Parlamentului din 30 mai 2018; 

C. întrucât, în proiectul său de decizie din 29 septembrie 2010, Consiliul a propus aplicarea deplină a acquis-ului Schengen în Bulgaria și România 

și eliminarea controalelor la frontierele interne terestre, maritime și aeriene; întrucât, în rezoluția sa legislativă din 8 iunie 2011, Parlamentul a 

aprobat această decizie și a solicitat Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționa să o modifice în mod substanțial; 

D. întrucât, în septembrie 2011, Președinția Consiliului a prezentat o propunere pentru punerea în aplicare parțială a dispozițiilor acquis-ului 

Schengen în Bulgaria și în România, și anume eliminarea controalelor numai la frontierele interne maritime și aeriene, luând în considerare 

adoptarea unei decizii separate, într-o etapă ulterioară, cu privire la frontierele terestre; 

E. întrucât, în concluziile sale, Consiliul Justiție și Afaceri Interne a confirmat în mai multe rânduri angajamentul său de a-și întemeia viitoarele 

decizii privind eliminarea controalelor la frontierele interne pentru Bulgaria și România pe o abordare în două etape; întrucât adoptarea acestei 

decizii de către Consiliul Justiție și Afaceri Interne a fost amânată în mod repetat; 

F. întrucât, în conformitate cu decizia Consiliului din 12 octombrie 2017, Bulgaria și România au beneficiat de acces pasiv la Sistemul de informații 

privind vizele; întrucât, în proiectul său de decizie din 18 aprilie 2018, Consiliul a propus aplicarea integrală a dispozițiilor rămase ale acquis-ului 

Schengen referitoare la Sistemul de informații Schengen în ambele state membre; 

G. întrucât nici Actul de aderare din 2005 și nici mecanismele de evaluare Schengen nu prevăd stabilirea unor calendare diferite pentru eliminarea 

controalelor la frontierele interne terestre, maritime și aeriene; întrucât toate extinderile anterioare ale spațiului Schengen au fost statuate printr-

un act juridic unic; 

H. întrucât spațiul Schengen este un mecanism unic și una dintre cele mai mari realizări ale Uniunii Europene, permițând libera circulație a 

persoanelor în spațiul Schengen fără controale la frontierele interne; întrucât acest lucru a fost posibil printr-o serie de măsuri de compensare, 

cum ar fi crearea Sistemului de Informații Schengen (pentru întărirea schimbului de informații), precum și prin crearea unui mecanism de 

evaluare pentru a verifica aplicarea acquis-ului Schengen de către statele membre și a consolida încrederea reciprocă în funcționarea zonei 

Schengen; 

I. întrucât menținerea controalelor la frontierele interne ale Uniunii și reintroducerea acestor controale în spațiul Schengen are un impact puternic 

asupra vieții cetățenilor europeni și a tuturor celor care beneficiază de principiul liberei circulații în interiorul UE și subminează în mod grav 
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încrederea acestora în instituțiile europene și în integrarea europeană; întrucât aceasta implică costuri operaționale și de investiții directe pentru 

lucrătorii transfrontalieri, pentru turiști, pentru transportatorii rutieri de marfă și administrațiile publice, cu efecte catastrofale asupra economiilor 

statelor membre și funcționării pieței interne a UE; întrucât menținerea controalelor la frontierele interne pentru Bulgaria și România are un 

impact negativ asupra exporturilor și importurilor din și către statele membre, precum și asupra operațiunilor de transport din și către unele dintre 

cele mai mari parcuri civile și porturi de marfă din sudul Europei, ceea ce înseamnă profituri pierdute și cheltuieli sporite; întrucât costurile 

estimate asociate cu reintroducerea controalelor la frontiere în Uniunea Europeană variază între 0,05 miliarde EUR și 20 de miliarde EUR costuri 

unice și 2 miliarde EUR cheltuieli anuale de funcționare1; 

J. întrucât menținerea controalelor la frontierele interne ale Uniunii și reintroducerea acestora în spațiul Schengen pare a fi legată de o percepere a 

amenințărilor la adresa ordinii publice și a securității interne, mai degrabă decât de o dovadă solidă a existenței reale a unei amenințări grave; 

întrucât eliminarea controalelor la frontierele interne ca urmare a aplicării depline a acquis-ului Schengen în statele membre care deja au aderat 

nu a condus la rate mai ridicate ale criminalității; întrucât extinderea spațiului Schengen din 2007 este asociată cu rate mai scăzute ale 

criminalității atât în statele membre care au aderat de curând la spațiul Schengen, cât și în statele membre Schengen existente și nu a amplificat 

percepția de nesiguranță în rândul cetățenilor UE2; 

1. reamintește că toate condițiile necesare pentru aplicarea deplină a acquis-ului Schengen au fost îndeplinite de către Bulgaria și România în 2011; 

2. regretă faptul că în cei șapte ani de atunci, Consiliul nu a reușit să adopte o decizie privind aplicarea integrală a acquis-ului Schengen în Bulgaria 

și România, în ciuda apelurilor repetate în acest sens, atât din partea Comisiei, cât și din partea Parlamentului; 

3. consideră că propunerea pentru divizarea eliminării controalelor la frontierele interne în două acte juridice pentru a stabili calendare diferite în 

vederea eliminării controalelor la frontierele terestre, maritime și aeriene constituie o îndepărtare semnificativă de la textul proiectului de decizie 

a Consiliului din 29 septembrie 2010, aprobat de către Parlament; 

4. reamintește că Consiliul nu poate lua o decizie cu privire la aplicarea dispozițiilor acquis-ului Schengen în Bulgaria și în România decât după 

consultarea Parlamentului - o obligație care decurge din articolul 4 alineatul (2) din Actul de aderare din 2005; invită din nou Consiliul să 

informeze Parlamentul dacă intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de Parlament în rezoluția sa legislativă din 8 iunie 2011; 

5. își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că introducerea unei abordări în două etape ar putea avea un impact negativ asupra viitoarei extinderi 

a spațiului Schengen; subliniază faptul că incapacitatea de a ajunge la un consens în cadrul Consiliului pune sub semnul întrebării aplicarea 

uniformă a prevederilor tratatelor UE și credibilitatea UE, fapt care erodează încontinuu sprijinul public pentru politicile comune ale UE, scoțând 

                                                 
1  W. van Ballegooij, Costurile opțiunii „non-Schengen”: aspecte legate de libertățile civile, justiție și afacerile interne, Raport cu privire la costul 

non-Europei, Unitatea pentru valoarea adăugată europeană, 2016, pag. 32. 
2  Ibid., punctele 28 și 31. 
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în evidență tratamentul inegal al statelor membre și al cetățenilor lor și introducerea unor linii artificiale de divizare în cadrul Uniunii; își exprimă 

îngrijorarea cu privire la faptul că aceste practici contribuie la creșterea populismului și a naționalismului pe întregul continent, lucru care 

constituie o provocare fundamentală pentru funcționarea UE; 

6. subliniază faptul că libera circulație a persoanelor peste frontierele interne, rezultată din încorporarea acquis-ului Schengen în cadrul juridic al 

UE, reprezintă una dintre principalele realizări ale Uniunii; subliniază că funcționarea și extinderea spațiului Schengen nu ar trebui să fie afectată 

în mod negativ de deficiențele din alte politici ale UE, cum ar fi Sistemul european comun de azil; 

7. salută adoptarea deciziei Consiliului din 12 octombrie 2017 care acordă acces pasiv Bulgariei și României la Sistemul de informații privind 

vizele și propunerea Consiliului pentru aplicarea integrală a dispozițiilor rămase ale acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de informații 

Schengen în ambele state membre; regretă faptul că adoptarea acestor decizii nu s-a făcut imediat după verificarea finalizării cu succes a 

procesului de evaluare Schengen în 2011, ci a fost inițiată ca măsură ad-hoc pentru a asigura conformitatea cu condițiile prealabile pentru 

punerea în aplicare a sistemului de intrare/ieșire, preconizat a fi operațional până în 2020; consideră că aceste acte juridice constituie un pas în 

direcția eliminării lacunelor în materie de informații între acele state membre care aplică acquis-ul Schengen în totalitate și cele care îl aplică în 

mod parțial; insistă cu fermitate că adoptarea acestor acte nu ar trebui să întârzie și mai mult eliminarea controalelor la frontierele interne terestre, 

maritime și aeriene; ia act de faptul că, odată cu adoptarea acestor decizii, Bulgaria și România vor împărtăși toate responsabilitățile și obligațiile, 

dar nu și toate beneficiile, apartenenței cu drepturi depline la spațiul Schengen;  

8. subliniază faptul că acquis-ul Schengen nu a fost conceput pentru a cuprinde state membre cu statute juridice diferite; atrage atenția asupra 

faptului că inacțiunea prelungită a Consiliului a creat necesitatea de a stabili o distincție clară în legislația UE, referitoare la sistemele de 

informații și de gestiune a frontierelor, între acele state membre care aplică acquis-ul Schengen în totalitate și cele care îl aplică în mod parțial; își 

exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că acest lucru codifică o existență paralelă de facto a unui spațiu Schengen cu liberă circulație și a unui 

spațiu Schengen fără liberă circulație, cu riscul apariției unor lacune în schimbul de informații, a unor deficiențe legislative și a unei lipse de 

conectivitate între sistemele de justiție și afaceri interne; 

9. subliniază că, fără a aduce atingere Mecanismului de cooperare și verificare, în ceea ce privește aplicarea deplină a acquis-ului Schengen, nu ar 

trebui introduse criterii suplimentare sau legături cu alte mecanisme și politici ale Uniunii, altele decât condițiile prealabile specificate în Actul de 

aderare din 2005; invită statele membre să ia o decizie cu privire la extinderea spațiului Schengen doar pe baza îndeplinirii condițiilor pertinente 

pentru aplicarea acquis-ului Schengen în urma finalizării procesului de evaluare Schengen; 

10. îndeamnă Consiliul să prezinte cât mai curând cu putință un nou proiect de decizie privind aplicarea integrală a dispozițiilor acquis-ului 

Schengen în Bulgaria și România, pe baza proiectului său de decizie din 29 septembrie 2010 (14142/2010), și, prin intermediul unui singur act 

juridic, să ia o decizie imediată pentru eliminarea controalelor la frontierele interne terestre, maritime și aeriene; 

11. invită Consiliul să aplice aceeași abordare pentru Croația și să confirme aderarea deplină a țării la spațiul Schengen de îndată ce Croația 
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finalizează cu succes procesul de evaluare Schengen și sunt îndeplinite criteriile pertinente; 

12. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0498 

Mobilitatea militară  

Rezoluţia Parlamentului European din 11 decembrie 2018 referitoare la mobilitatea militară (2018/2156(INI)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

– având în vedere documentul intitulat „Viziune comună, acțiuni comune: o Europă mai puternică - O strategie globală pentru politica externă și de 

securitate a Uniunii Europene”, prezentat de Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de 

securitate (VP/ÎR) la 28 iunie 2016, 

– având în vedere concluziile Consiliului European din 20 decembrie 2013, din 26 iunie 2015, din 15 decembrie 2016, din 9 martie 2017, din 

22 iunie 2017, din 20 noiembrie 2017, din 14 decembrie 2017 și din 28 iunie 2018, 

– având în vedere concluziile Consiliului din 13 noiembrie 2017 și din 25 iunie 2018 privind securitatea și apărarea în contextul Strategiei globale 

a UE, 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 7 iunie 2017 intitulată „Document de reflecție privind viitorul apărării europene” (COM(2017)0315), 

– având în vedere Comunicarea comună a Comisiei și a ÎR/VP din 10 noiembrie 2017 privind îmbunătățirea mobilității militare în Uniunea 

Europeană (JOIN(2017)0041), 

– având în vedere Comunicarea comună a Comisiei și a ÎR/VP din 28 martie 2018 privind Planul de acțiune vizând mobilitatea militară 
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(JOIN(2018)0005), 

– având în vedere Decizia (PESC) 2017/2315 a Consiliului din 11 decembrie 2017 de stabilire a cooperării structurate permanente (PESCO) și de 

adoptare a listei statelor membre participante1, 

– având în vedere Recomandarea Consiliului din 6 martie 2018 privind o foaie de parcurs pentru punerea în aplicare a PESCO2, 

– având în vedere Decizia (PESC) 2018/340 a Consiliului din 6 martie 2018 de stabilire a listei de proiecte care urmează să fie dezvoltate în cadrul 

PESCO3, 

– având în vedere Declarațiile comune din 8 iulie 2016 și din 10 iulie 2018 ale președinților Consiliului European, Comisiei Europene și 

Secretarului General al NATO referitoare la ansamblurile comune de propuneri pentru punerea în aplicare a declarațiilor comune aprobate de 

Consiliul UE și de Consiliul NATO la 6 decembrie 2016 și 5 decembrie 2017 și rapoartele privind progresele înregistrate în punerea în aplicare a 

acestora din 14 iunie și 5 decembrie 2017, precum și din 6 iunie 2018, incluzând concluziile pertinente ale Consiliului, 

– având în vedere concluziile Consiliului din 5 decembrie 2017 și 25 iunie 2018 privind punerea în aplicare a declarațiilor comune, 

– având în vedere Declarația de la Bruxelles privind securitatea și solidaritatea transatlantice și Declarația summitului NATO de la Bruxelles, 

ambele din 11 iulie 2018, 

– având în vedere Rezoluția sa din 22 noiembrie 2016 referitoare la Uniunea Europeană a Apărării4 și Rezoluția sa din 13 iunie 2018 referitoare la 

relațiile UE-NATO5, 

– având în vedere Rezoluția sa din 13 decembrie 2017 referitoare la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune (PSAC)6, 

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe și avizul Comisiei pentru transport și turism (A8-0372/2018), 

                                                 
1  JO L 331, 14.12.2017, p. 57. 
2  JO C 88, 8.3.2018, p. 1. 
3  JO L 65, 8.3.2018, p. 24. 
4  JO C 224, 27.6.2018, p. 18. 
5  Texte adoptate, P8_TA(2018)0257. 
6  Texte adoptate, P8_TA(2017)0492. 
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A. întrucât valorile fundamentale pe care se întemeiază UE — democrația, respectarea drepturilor omului și statul de drept, precum și sistemul 

internațional bazat pe norme și unitatea europeană sunt din ce în ce mai contestate într-o epocă a turbulențelor geopolitice și a degradării 

mediului strategic; 

B. întrucât credibilitatea acțiunilor de descurajare, precum și planificarea acțiunilor de răspuns la crize și de apărare a Europei continentale depind 

de capacitatea de a desfășura rapid și eficient forțele, inclusiv forțele aliate externe;  

C. întrucât „dividendul păcii” de după 1989 a determinat erodarea treptată a nevoilor de apărare în ceea ce privește infrastructura și mobilitatea 

forțelor pe întreg teritoriul european; 

D. întrucât UE, în cooperare deplină cu NATO, urmărește să acționeze la nivel mondial în calitate de furnizor de securitate, contribuind la pace și la 

stabilitate atât pe plan intern, cât și pe plan extern și garantând securitatea cetățenilor săi și a teritoriului său prin intermediul unei game unice și 

largi de politici și instrumente aflate la dispoziția sa pentru realizarea acestor ambiții; 

E. întrucât, potrivit obiectivelor Strategiei globale, UE își întărește responsabilitatea pentru propria sa securitate și propria sa apărare și își amplifică 

rolul său de partener pentru pacea și securitatea internaționale, în special în vecinătatea sa, dar și dincolo de aceasta, precum și autonomia sa 

strategică, bazată pe punerea în aplicare a unei politici externe și de securitate comune; 

F. întrucât UE trebuie să-și dezvolte propria autonomie strategică prin intermediul unei politici externe și de securitate eficiente, pentru a menține 

pacea, a preveni conflictele și a întări securitatea internațională, garantând totodată securitatea propriilor cetățeni și pe cea a persoanelor implicate 

în misiunile PSAC, pentru a-și proteja interesele și a-și apăra valorile fondatoare, contribuind în același timp la un multilateralism eficace; 

G. întrucât UE trebuie să aibă capacitatea de a lua decizii și de a acționa fără a depinde de capacitățile unor părți terțe, dacă dorește să-și dezvolte 

propria reziliență și să-și consolideze autonomia strategică în domeniul apărării, al combaterii terorismului și al securității informatice; 

H. întrucât standardizarea și interoperabilitatea infrastructurilor și a achizițiilor constituie condiții determinante pentru realizarea unei autonomii 

strategice, a uniunii apărării și a unei mobilități militare eficiente; 

I. întrucât mobilitatea militară eficientă poate fi realizată numai prin implicarea și cu angajamentul deplin al tuturor statelor membre, cooperând 

efectiv cu NATO, luând în considerare resursele disponibile, nevoile și specificitățile regionale ale fiecărui stat membru și într-un mod 

consecvent cu inițiativele pertinente la nivelul UE, cu scopul de a dezvolta o infrastructură europeană eficientă pentru nevoile din domeniul 

securității prin proiecte coerente și complementare; 

J. întrucât mobilitatea militară este un mijloc strategic și operațional de sprijin pentru acțiunea militară, sporind autonomia strategică a Uniunii și 

facilitând desfășurările și redesfășurările de forțe ale statelor membre și sprijinindu-le pe acestea, vizând totodată atingerea ambițiilor militare ale 

UE; 
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K. întrucât Uniunea Europeană se confruntă cu provocări complexe, care vin din mai multe direcții, în special din nordul îndepărtat, din est, din 

Balcani și din sud/bazinul Mării Mediterane; întrucât, pentru un răspuns credibil, este esențial ca instalațiile și bunurile să poată fi desfășurate de-

a lungul acestor axe (nord-sud, vest-est) în mod mai rapid și mai fluid; 

L. întrucât, în cadrul Summitului NATO de la Varșovia din 2016, liderii aliați au convenit să întărească postura de descurajare și apărare a alianței și 

au sporit gradul de pregătire al forțelor de reacție, inițiind programele „prezența înaintată întărită” și „prezența înaintată specifică” pentru a 

realiza aceste obiective; 

M. întrucât mobilitatea militară este un pas concret înspre atingerea obiectivelor specifice de securitate și apărare ale UE, fiind parte integrantă a 

PSAC; întrucât securitatea și apărarea colective ale statelor membre ale UE și capacitatea acestora de a interveni în situații de criză în străinătate 

depind, în esență, de capacitatea de a muta trupe aliate și personal civil de gestionare a crizelor, materiale și echipament pe teritoriul celorlalte 

state membre și în afara UE, în mod liber și rapid; întrucât 22 de state membre ale UE sunt, de asemenea, aliați în cadrul NATO, sunt angajate în 

favoarea apărării colective și dispun de un singur ansamblu de forțe armate și de infrastructură de transport; întrucât investițiile prevăzute în 

infrastructura de transport trebuie să fie mai bine armonizate cu nevoile de securitate și apărare; 

N. întrucât un număr semnificativ de obstacole fizice, juridice și de reglementare fac adesea dificile aceste deplasări prin impunerea unor întârzieri 

semnificative, amenințând astfel să le submineze scopul, în special în situații de criză; întrucât exercițiile militare europene efectuate sub egida 

NATO în ultimii ani au ilustrat importanța crucială a unei infrastructuri de transport corespunzătoare pentru succesul în atingerea obiectivelor 

militare; 

O. întrucât UE dispune de politici și instrumente importante pentru a ajuta statele membre să își îndeplinească nevoile de mobilitate militară și 

angajamentele internaționale; 

P. întrucât, la 28 martie 2018, Comisia și VP/ÎR au publicat un Plan de acțiune privind mobilitatea militară, care prevede un calendar pentru 

acțiunile care trebuie întreprinse de către UE și de statele sale membre; întrucât punerea în aplicare a început odată cu identificarea cerințelor 

militare comune pentru mobilitatea militară în interiorul și în afara UE și cu prezentarea unei propuneri de finanțare a mobilității militare prin 

intermediul Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE) în următorul cadru financiar multianual (CFM), permițând astfel finanțarea de 

proiecte în sprijinul utilizării duble (civile și militare) a infrastructurii de transport; 

Q. întrucât concluziile Consiliului din 25 iunie 2018 invită statele membre să ia măsuri la nivel național pentru îmbunătățirea eficacității mobilității 

militare și simplificarea normelor și procedurilor aplicabile conform cu Planul de acțiune și cerințele militare aplicabile mobilității militare în 

Uniune și în afara acesteia, în conformitate cu legislația națională a statelor membre, cât de curând și nu mai târziu decât 2024; 

R. întrucât a fost lansat un proiect PESCO de mobilitate militară pentru a completa activitățile Comisiei și ale VP/ÎR; întrucât un proiect PESCO 

ulterior privind o rețea de centre logistice din Europa și sprijinirea operațiunilor ar trebui să completeze acest efort; întrucât scopul facilitării 
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utilizării duale a infrastructurii este de cea mai mare importanță pentru aceste nevoi logistice; întrucât statele membre și-au asumat, în plus, 

angajamente privind mobilitatea militară în cadrul angajamentelor mai stricte impuse de protocolul PESCO; întrucât proiectele PESCO ar trebui 

dezvoltate în coordonare cu NATO; întrucât este necesar un proiect PESCO pentru dificultățile de mobilitate în legătură cu sarcinile militare 

întemeiate pe articolul 43 alineatul (1) din TUE, în special în legătură cu acțiunile legate de transportul aerian și maritim; 

S. întrucât MIE este un program de finanțare comun, gestionat la nivel central, menit să promoveze dezvoltarea unei rețele transeuropene de înaltă 

performanță, sustenabilă și interconectată (TEN) în domeniile transporturilor, energiei și serviciilor digitale, cu accent pe facilitarea conexiunilor 

transfrontaliere și pe eliminarea blocajelor și oferind o valoare adăugată clară pentru UE în ceea ce privește facilitarea cooperării și coordonării 

transnaționale; întrucât proiectul de CFM pentru perioada 2021-2027 include, în conformitate cu linia bugetară MIE pentru sectorul 

transporturilor, un nou pachet financiar dedicat nevoilor în materie de mobilitate militară; întrucât menținerea și creșterea în continuare a 

eficienței MIE sunt deosebit de oportune; 

T. întrucât Agenția Europeană de Apărare desfășoară mai multe proiecte în domeniul mobilității militare, cu privire la autorizările diplomatice și 

privind nodurile europene de transport multimodal, precum și privind programele ad-hoc recent instituite legate de procedurile de autorizare a 

circulației transfrontaliere și armonizarea cerințelor militare aferente domeniului vamal; întrucât activitatea Agenției Europene de Apărare trebuie 

coordonată de manieră clară și coerentă cu cea a Comisiei pentru a ajuta statele membre să finalizeze anumite aspecte din Planul de acțiune; 

întrucât, pe perioada unui proces de consultare, trebuie să se ia în calcul nevoile, prioritățile și cerințele militare ale statelor membre; 

U. întrucât mobilitatea militară a fost identificată recent ca fiind un domeniu prioritar pentru cooperarea UE-NATO în cadrul ansamblului comun de 

propuneri pentru punerea în aplicare a declarației comune și întrucât aceasta a fost reafirmată ca o prioritate în noua declarație comună și în 

Declarația de la Bruxelles privind securitatea și solidaritatea transatlantice; întrucât NATO a transmis UE standardele sale referitoare la 

mobilitatea militară, inclusiv parametrii generici ai NATO pentru infrastructura de transport; 

V. întrucât NATO se concentrează, de asemenea, pe îmbunătățirea propriilor capacități logistice prin intermediul planului de capacitare pentru zona 

de responsabilitate a SACEUR (comandantul suprem al forțelor aliate în Europa), în special prin adaptarea legislației și a procedurilor, creșterea 

nivelului de comandă și control, creșterea capacităților de transport și modernizarea infrastructurii; ia act, în acest context, de înființarea a două 

noi comandamente, Comandamentul forței întrunite la Norfolk și Comandamentul de sprijin și capacitare comune la Ulm; 

W. întrucât trei din patru țări participante la cadru, care au desfășurat forțe pentru prezența înaintată întărită a NATO în partea de est, vor fi din afara 

UE începând cu 2019; întrucât prezența permanentă pe continent și transportul de întăriri din SUA, Canada și Regatul Unit sunt hotărâtoare 

pentru securitatea Europei; 

X. întrucât o poziționare prealabilă sporită a stocurilor militare de natură logistică, inclusiv a munițiilor și combustibilului, va contribui la reducerea 

presiunii în materie de mobilitate; 
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Y. întrucât, în ciuda tuturor acestor măsuri instituționale, principalele îmbunătățiri ale capacității de mobilitate militară vor trebui să provină din 

partea statelor membre ale UE, care trebuie să își adapteze infrastructurile și mediile de reglementare naționale; întrucât acest lucru va necesita o 

abordare la nivelul întregii administrații, dată fiind gama largă de aspecte care trebuie abordate; întrucât acest efort comun trebuie pus în aplicare 

cu respectarea deplină a procedurilor decizionale la nivel național și a cerințelor constituționale ale statelor membre ale UE, ținând seama, în 

același timp, și de cerințele de mobilitate militară identificate de cooperarea UE-NATO ; 

Z. întrucât, potrivit Planului de acțiune vizând mobilitatea militară și unei analize-pilot inițiate de Președinția Estonă în 2017 pentru țările din 

coridorul Marea Nordului-Marea Baltică din cadrul rețelei transeuropene de transport, înălțimea maximă de trecere și greutatea maximă tolerată a 

multor poduri rutiere nu sunt suficiente pentru vehiculele militare, iar pentru transportul echipamentelor militare supradimensionate pe calea 

ferată nu există o capacitate de încărcare suficientă, 

1. subliniază că mobilitatea militară este un instrument strategic central care permite UE să își urmărească interesele în materie de securitate și 

apărare în mod eficace și în mod complementar cu alte organizații cum ar fi NATO și nu ar trebui să se limiteze doar la îndepărtarea obstacolelor 

fizice, juridice și de infrastructură; subliniază necesitatea de a îmbunătăți mobilitatea militară pentru capabilitățile de consolidare rapidă ale 

NATO, ceea ce ar întări securitatea noastră colectivă și ar putea spori contribuția UE la securitatea și stabilitatea internațională; salută faptul că 

mobilitatea militară a câștigat recent un nivel substanțial de atenție din partea tuturor actorilor relevanți; ia act de faptul că aceasta crește gradul 

de pregătire și postura de apărare a Europei în fața potențialilor adversari și a situațiilor de criză, contribuind totodată la atingerea nivelului de 

ambiție al UE în ceea ce privește politica în materie de apărare și securitate, inclusiv autonomia strategică în domeniile politic, operațional și 

industrial; 

2. subliniază că introducerea Planului de acțiune privind mobilitatea militară în Uniune face parte din obiectivul mai larg de îmbunătățire a 

mobilității în UE și totodată prezintă un răspuns la provocările de logistică și mobilitate stabilite în PSAC; în acest scop, este esențial să se 

armonizeze standardele transfrontaliere și reglementările vamale, precum și procedurile administrative și legislative; subliniază că rolul 

întreprinderilor comune ale UE este esențial pentru armonizarea procedurilor administrative și legislative, atât pentru MIE, cât și pentru Planul de 

acțiune privind mobilitatea militară; se speră că mobilitatea dublă va avea efecte pozitive asupra dezvoltării MIE în domeniul bugetar și în 

îndeplinirea viitoarelor nevoi; 

3. subliniază că promovarea uniunii europene a apărării și consolidarea autonomiei strategice și a rezilienței nu ar trebui să ducă la creșterea 

tensiunilor în relațiile dintre UE și actorii regionali importanți din punct de vedere strategic; 

4. subliniază că realizarea mobilității militare în Europa este un efort ce provine, în primul rând, din angajamentul și voința politică exprimate de 

statele membre, în timp ce UE ar trebui să contribuie prin orientarea procesului, prin stabilirea unui cadru pentru cerințe, prin asigurarea 

fondurilor, prin elaborarea de protocoale pentru a facilita deplasarea eficientă a echipamentelor tehnice și a resurselor umane, promovarea 

cooperării și punerea la dispoziție de forumuri pentru schimburi de bune practici, informații și experiențe care să implice atât autoritățile civile, 

cât și pe cele militare; subliniază faptul că mobilitatea militară eficientă va aduce beneficii tuturor statelor membre prin sporirea conectivității lor, 
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atât în sferele militare, cât și în cele civile; subliniază că trebuie respectate procedurile decizionale naționale și prevederile constituționale ale 

fiecărui stat membru; 

5. subliniază importanța promovării cooperării intersectoriale (a sinergiilor) între statele membre pentru a dezvolta o mobilitate dublă cu caracter 

eficient, interoperabil, sigur, multimodal, inteligent și sustenabil și care să răspundă noilor provocări ale digitalizării sectorului transporturilor 

(automatizare și conectivitate) și care să permită respectarea obligațiilor și responsabilităților UE în domeniul logisticii duble (civilă și militară), 

dat fiind rolul de actor global al UE; 

6. sprijină cu fermitate apelul lansat de Consiliu statelor membre vizând elaborarea planurilor naționale pentru mobilitatea militară până la sfârșitul 

anului 2019 și acordarea unei priorități absolute punerii lor în aplicare; salută celelalte măsuri convenite în concluziile Consiliului în contextul 

Strategiei globale a UE din 25 iunie 2018 și îndeamnă statele membre să respecte termenele stabilite în acestea; subliniază faptul că reușita 

eforturilor de promovare a mobilității militare ar permite statelor membre să urmărească în mod eficace atât planificarea apărării la nivel național 

și european colectiv, cât și participarea eficientă la exerciții, formare, misiuni și operațiuni PSAC comune; 

7. subliniază importanța mobilității reacției la criză, și anume necesitatea rapidității și eficienței în desfășurarea forțelor pentru misiuni și operațiuni, 

astfel încât să se garanteze că UE își menține poziția de furnizor fiabil de securitate la nivel mondial și de actor în menținerea păcii și că poate 

gestiona în mod eficace dezastrele naturale, crizele umanitare, sarcinile militare prevăzute la articolul 43 alineatul (1) din TUE, așa cum se 

exemplifică prin scenariile ilustrative, și punerea în aplicare a clauzelor de asistență reciprocă și de solidaritate; 

8. consideră că o politică eficientă de mobilitate militară va consolida misiunile PSAC ale UE, având în vedere dimensiunea lor internațională și 

obiectivul lor privind menținerea păcii, prin creșterea sinergiilor între nevoile în materie de apărare și va consolida capacitatea de reacție a UE la 

situațiile de urgență; consideră că misiunile umanitare și reacția la dezastrele naturale din UE ar trebui, de asemenea, să beneficieze de 

îmbunătățirea mobilității militare; ia act de faptul că tipul misiunilor care ar beneficia cel mai mult de o mobilitate militară sporită în UE și în 

afara acesteia se regăsește în domeniul apărării colective și al misiunilor și operațiunilor europene sau naționale de gestionare a crizelor; 

subliniază, în acest context, că progresele în acest domeniu vor ajuta statele membre ale UE care sunt, de asemenea, membre ale NATO să își 

îndeplinească angajamentele în temeiul articolului 5; subliniază rolul special pe care îl au statele membre neutre; recunoaște, cu toate acestea, că, 

în temeiul articolului 42 alineatul (7) din TUE, statele membre ale UE au, de asemenea, o obligație clară în ce privește acordarea de ajutor și 

asistență prin toate mijloacele pe care le au dispoziție în cazul în care un stat membru este victima unei agresiuni armate pe teritoriul său, în 

conformitate cu angajamentele din cadrul NATO; 

9. recunoaște importanța unei analize detaliate pentru a se determina care zone din UE sau din statele membre au o nevoie mai mare de investiții în 

mobilitatea militară și sunt expuse într-o măsură mai mare unor riscuri de amenințare externă în materie de securitate; 

10. ia act de natura complexă a provocării, implicând, printre alte aspecte, chestiuni legate de construcția de infrastructuri, de standarde comune, de 

reglementări de transport, de vămi, de taxe și de autorizări de deplasare, precum și toate nivelurile administrației publice, de la administrațiile 
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municipale la organizațiile internaționale; solicită, în această privință, crearea unor cadre care să permită reunirea actorilor militari și civili de la 

toate nivelurile, inclusiv pe cei din partea NATO și a partenerilor NATO, pentru a discuta chestiunile pertinente și a asigura, prin urmare, o 

valoare adăugată și o coordonare și o punere în aplicare eficace; subliniază că, pentru atingerea unei mobilități optime, statele membre trebuie să 

investească în formarea comună a personalului administrativ și instituțional; salută faptul că Comisia a procedat la explorarea opțiunilor de 

standardizare și simplificare a procedurilor vamale până la sfârșitul lui 2018; subliniază că cooperarea instituțională între statele membre, 

organizațiile și agențiile implicate este esențială pentru asigurarea armonizării legislației UE; subliniază că ar trebui să existe o coordonare 

specială și schimburi de experiențe în cazul utilizării duble a infrastructurii pentru bunurile periculoase, pentru a preveni riscul de accidente, 

optimizând în același timp siguranța pe tot cuprinsul rețelei; 

11. constată o reducere considerabilă a cantității de material rulant disponibil, în special de vagoane-platformă, pentru deplasarea echipamentelor și 

vehiculelor grele în cel mai scurt timp; 

12. recunoaște faptul că desfășurarea de activități într-un astfel de mediu complex creează numeroase dificultăți în ceea ce privește duplicarea și 

coordonarea, precum și cheltuielile, lucru care ar putea amenința în mod fundamental proiectul global dacă acestea nu sunt gestionate în mod 

adecvat; recunoaște faptul că au fost derulate proiecte în UE în sectorul transporturilor pe bază de cooperare dublă, cum ar fi proiectul Cerul unic 

european; invită statele membre și Comisia să asigure un cadru mai eficient de cooperare; subliniază că, pentru a pune în aplicare proiecte de 

mobilitate militară, va fi necesară o colaborare mai strânsă între statele membre și încurajarea cooperării dintre sfera civilă și cea militară; 

evidențiază nevoia unei coordonări cu proiectele de mobilitate militară elaborate în cadrul PESCO, precum și cu cele care se desfășoară în 

contextul Fondului european de apărare; 

13. subliniază, prin urmare, că o înțelegere a scopului strategic comun, elaborarea unui plan comun și cooperarea între statele membre sunt absolut 

esențiale pentru succes; remarcă faptul că pentru realizarea unei autonomii strategice efective este indispensabilă o planificare militară coerentă, 

bazată pe standardizarea și interoperabilitatea echipamentelor și armamentelor, precum și a doctrinei strategice și a proceselor de comandă și 

control; salută, în acest context, planul de acțiune privind mobilitatea militară, care prezintă măsuri concrete pentru diferiții actori instituționali și 

statele membre ale UE și care recunoaște rolul strategic îndeplinit de rețeaua transeuropeană de transport; salută angajamentele asumate de statele 

membre; 

14. regretă că planul de acțiune descrie în mod fundamental o abordare de la ascendentă, prezentând doar o viziune strategică limitată cu privire la 

obiectivele concrete în materie de apărare pe care UE le urmărește prin intermediul diferitelor activități descrise în planul de acțiune; regretă, în 

acest sens, absența în continuare a unei cărți albe a UE în materie de apărare, care ar fi putut oferi acest scop general; consideră, cu toate acestea, 

că abordarea actuală are un merit considerabil și că va servi intereselor tuturor statelor membre ale UE, atât state neutre, cât și state membre ale 

UE în rolul lor de aliați în cadrul NATO; 

15. subliniază că atât instituțiile UE, cât și către statele membre, ar trebui să respecte calendarul ambițios prevăzut în planul de acțiune pentru a 

asigura că lacunele actuale în materie de mobilitate sunt remediate cât mai curând posibil și este atins nivelul de ambiție în ceea ce privește 
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politica în domeniul apărării și al securității; salută inițiativele din planul de acțiune privind îmbunătățirea mobilității militare prin luarea în 

considerare a amenințărilor hibride, mai ales la adresa infrastructurilor de transport și a infrastructurilor cu importanță esențială, precum și 

privind îmbunătățirea rezilienței infrastructurii de transport în fața amenințărilor hibride; 

16. remarcă progresele realizate în ceea ce privește elaborarea cerințelor militare pentru mobilitatea militară în interiorul și în afara UE, în special 

pentru infrastructura cu dublă utilizare și salută implicarea strânsă a statelor membre în toate etapele procesului, preluarea inițiativei de către 

Țările de Jos în ceea ce privește proiectul PESCO și contribuțiile NATO; 

17. salută propunerea Comisiei privind utilizarea MIE și fondurile substanțiale prevăzute pentru proiectele de mobilitate militară cu dublă utilizare 

pentru a se asigura că infrastructura este adaptată pentru a fi luate în considerare nevoile dublei utilizări; consideră că dubla utilizare a 

infrastructurii este o condiție prealabilă esențială pentru ca rețeaua de transport civil să beneficieze de planul de acțiune și de pachetul de 

finanțare pentru mobilitate militară; consideră că punerea în aplicare a planului de acțiune este o ocazie de a permite rețelei de transport civil să 

beneficieze de o capacitate sporită a rețelei și de a promova conexiuni multimodale; salută cererile de evaluare și adaptare a rețelei transeuropene 

de transport pentru a satisface cerințele militare identificate care vor fi aplicate și noilor proiecte de transport civil, în special aeroporturilor, 

porturilor, autostrăzilor și căilor ferate, ca noduri intermodale pe coridoarele-cheie; prin urmare, atrage atenția asupra nevoii de a stabili, în 

cooperare cu statele membre, o listă a infrastructurilor și coridoarelor naționale, ținând cont de caracteristicile militare specifice ale statelor 

membre; subliniază faptul că dezvoltarea proiectelor cu dublă utilizare ar trebui să fie sustenabilă și în conformitate cu standardele de mediu; 

18. este de părere că, în scopul optimizării utilizării fondurilor UE, orice proiect de transport de interes comun care este finanțat de MIE ar trebui să 

integreze, dacă este necesar, cerințele de mobilitate militară în faza de proiectare, pentru a evita, într-o fază ulterioară, modernizarea inutilă a 

infrastructurii și, astfel, utilizarea nerentabilă a finanțării; consideră că orice contribuție din pachetul de finanțare pentru mobilitate militară MIE 

ar trebui, ori de câte ori este posibil, să acorde prioritate proiectelor multimodale, deoarece acestea oferă cele mai multe posibilități de dublă 

utilizare și proiectelor transfrontaliere, deoarece ele contribuie la completarea verigilor lipsă și la soluționarea blocajelor existente ce reprezintă 

obstacolele fizice majore care împiedică o mobilitate rapidă și fără întreruperi, atât pentru civili, cât și pentru transferul de trupe și echipamente 

militare grele; subliniază că procesul identificării tronsoanelor rețelei TEN-T adaptate transportului militar trebuie să optimizeze în mod 

necondiționat sinergiile civile și militare și să respecte principiul dublei utilizări; consideră că investițiile suplimentare de-a lungul rețelei ar putea 

aduce beneficii semnificative mobilității militare, contribuind totodată la finalizarea rețelei centrale TEN-T până în 2030 și a rețelei globale până 

în 2050; subliniază că ar trebui să fie posibil să se utilizeze finanțare din pachetul pentru mobilitate militară pentru adaptarea infrastructurii de 

transport atât în rețeaua TEN-T centrală, cât și în cea globală; 

19. sprijină decizia de a aloca pachetul de finanțare pentru mobilitate militară în cadrul gestiunii centralizate a programului MIE, cu un obiectiv strict 

de mobilitate cu dublă utilizare; ia act de acțiunile preliminare stabilite în planul de acțiune; invită Comisia să adopte, până la 31 decembrie 2019, 

acte delegate pentru a specifica mai în detaliu cerințele militare, a enumera părțile rețelei TEN-T adaptate transportului militar, a enumera 

proiectele prioritare de infrastructură cu dublă utilizare și a stabili procedurile de evaluare privind eligibilitatea acțiunilor legate de mobilitatea 

militară și criteriile de atribuire; 
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20. reamintește că mai multe tehnologii utilizate în sectorul militar au fost transpuse cu succes în sectorul civil; subliniază că implementarea unui 

sistem de transport inteligent care se bazează pe sisteme de aplicații telematice, cum ar fi ERTMS și SESAR, și utilizarea tehnologiilor legate de 

Galileo/EGNOS/GOVSATCOM se numără printre cele mai mari provocări ale viitorului pentru sectorul transportului civil; consideră, prin 

urmare, că revizuirile viitoare ale planului de acțiune ar trebui să examineze în ultimă instanță posibilitatea ca transportul civil să valorifice 

soluțiile militare la aceste provocări, de exemplu în domeniul securității cibernetice și al comunicațiilor securizate; solicită măsuri suplimentare 

pentru a ameliora cooperarea și a întări încrederea între actorii din domeniul securității cibernetice și al apărării și pentru a consolida cooperarea 

în cadrul PESCO; subliniază că este necesar să se dezvolte în continuare o rețea comună pentru contracararea amenințărilor hibride, astfel încât 

să se poată asigura reziliența infrastructurilor care au un caracter strategic în contextul eforturilor de îmbunătățire a mobilității militare în UE; 

subliniază importanța eforturilor actuale din cadrul instituțiilor UE de actualizare a Regulamentului privind controlul exporturilor de produse cu 

dublă utilizare; 

21. recunoaște valoarea propunerilor potențiale privind reglementarea transportului de bunuri periculoase pentru uz militar, actualizarea codului 

vamal al UE și adaptarea normelor privind TVA; 

22. salută schimbul de informații și de bune practici între actorii militari și civili în această privință și subliniază necesitatea de a colabora pentru a 

stabili o bază comună pentru reglementarea transportului de bunuri periculoase pentru uz militar; 

23. ia act de faptul că planul de acțiune stabilește un număr considerabil de sarcini care trebuie îndeplinite la nivelul statelor membre, iar pentru 

realizarea rapidă și eficientă a acestor sarcini Agenția Europeană de Apărare și Comisia trebuie să asigure sprijin și îndrumare; reamintește 

necesitatea unui cadru de reglementare în domeniul vamal și fiscal, în special în ceea ce privește TVA; subliniază, în special, importanța 

realizării unor norme armonizate privind permisele de circulație transfrontalieră, care constituie un obstacol major în calea circulației rapide; 

consideră că statele membre ar trebui să conlucreze pentru a maximiza eficacitatea dublei utilizări transfrontaliere și pentru a reduce costurile 

administrative; susține, în acest context, ambiția de a scurta timpii de traversare a frontierelor până în 2019 și, ținând cont de aceasta, emiterea în 

termen de cinci zile a autorizărilor diplomatice pentru desfășurări terestre, maritime și aeriene, respectiv într-un termen mai scurt pentru unitățile 

de reacție rapidă; 

24. sprijină decizia adoptată de statele membre participante la PESCO de a include mobilitatea militară pe lista inițială ce conține 17 proiecte 

prioritare care urmează să fie dezvoltate în cadrul PESCO; subliniază, în acest context, că proiectul PESCO privind mobilitatea militară ar putea 

constitui un instrument util pentru coordonarea eforturilor statelor membre prevăzute în planul de acțiune, precum și pentru alte activități care 

depășesc competențele imediate ale UE; consideră că această diviziune a muncii, însoțită de o bună coordonare, este vitală dacă se dorește ca 

proiectul PESCO să ofere valoare adăugată; salută, de asemenea, angajamentele mai ferme privind simplificarea transportului militar 

transfrontalier asumate în cadrul notificării PESCO; invită statele membre să ia parte în mod activ la proiectul de mobilitate militară PESCO; 

25. subliniază că este important să fie informate în mod corespunzător și implicate comunitățile locale în ceea ce privește planificarea și impactul 

infrastructurilor majore de mobilitate militară; 
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26. subliniază că, în cele din urmă, UE nu poate decât să completeze eforturile statelor membre; subliniază faptul că succesul depinde în mod 

fundamental de acceptarea de către statele membre și de capacitatea acestora de a pune în aplicare o abordare la nivelul întregii administrații 

pentru abordarea chestiunilor relevante; subliniază importanța angajamentului politic al statelor membre de a asigura în mod efectiv o mobilitate 

militară eficace în UE și în afara acesteia; subliniază că, pentru a fi realizată cu succes, mobilitatea militară va necesita o cooperare și o 

coordonare cu toți aliații din cadrul NATO; 

27. salută noua declarație comună privind cooperarea UE-NATO și Declarația de la Bruxelles privind securitatea și solidaritatea transatlantice, 

precum și accentul pus de ambele pe aspectele legate de mobilitatea militară; salută, de asemenea, noile inițiative ale NATO, în special planul de 

capacitare pentru zona de responsabilitate a SACEUR; salută efortul depus de NATO pentru a asigura mobilitatea militară în acest sens și 

îndeamnă UE și NATO să evite dublarea inutilă a eforturilor; subliniază importanța porturilor ca puncte de legătură între UE și aliații săi NATO 

și a legăturilor intraeuropene de transport maritim pe distanțe scurte; subliniază importanța transparenței și a comunicării în raport cu Statele 

Unite și cu alți aliați din cadrul NATO cu privire la inițiativele UE din domeniul apărării, inclusiv cu privire la PESCO, pentru a se evita 

neînțelegerile, și salută inițiativele UE din domeniul apărării în ceea ce privește întărirea pilonului european din cadrul alianței NATO; 

28. prin urmare, îndeamnă UE, statele sale membre și NATO să își intensifice cooperarea și coordonarea, inclusiv prin utilizarea de fonduri pentru 

proiecte comune, creșterea gradului de flexibilitate politică, formalizarea relațiilor dintre UE și NATO, lărgirea domeniilor de cooperare și 

realizarea schimburilor de informații în sens mai larg, dacă sunt în interesul securității UE, pentru a asigura obținerea de sinergii; își exprimă 

speranța că obstacolele din calea schimbului de informații clasificate între cele două organisme vor fi eliminate cât mai repede posibil pentru a 

permite această cooperare mai strânsă; 

29. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului European, Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui 

Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, agențiilor UE din domeniul apărării, Secretarului 

General al NATO, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre ale UE și ale NATO. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0500 

Proiectul de buget rectificativ nr. 6/2018: Reducerea creditelor de plată și de angajament (resurse proprii)  

Rezoluția Parlamentului European din 12 decembrie 2018 referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 6/2018 al 

Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018: Reducerea creditelor de plată și a creditelor de angajament în funcție de previziunile 

actualizate privind cheltuielile și de actualizarea veniturilor (resurse proprii) (13961/2018 – C8-0488/2018 – 2018/2244(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 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 Consiliului1, în special 

articolul 41, 

– 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 

                                                 
1  JO L 298, 26.10.2012, p. 1. 
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a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/20121, în special articolul 44, 

– având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018, adoptat definitiv la 30 noiembrie 20172, 

– având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual 

pentru perioada 2014-20203, 

– 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 financiară4, 

– având în vedere Decizia 2014/335/UE, Euratom a Consiliului din 26 mai 2014 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene5, 

– având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 6/2018 adoptat de Comisie la 12 octombrie 2018 (COM(2018)0704), 

– având în vedere poziția privind proiectul de buget rectificativ nr. 6/2018 adoptată de Consiliu la 26 noiembrie 2018 și transmisă Parlamentului 

European în aceeași zi (13961/2018 – C8-0488/2018), 

– având în vedere articolele 88 și 91 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0399/2018), 

A. întrucât proiectul de buget rectificativ nr. 6/2018 urmărește să aducă la zi atât componenta de cheltuieli, cât și componenta de venituri a 

bugetului, pentru a se ține seama de cele mai recente evoluții; 

B. întrucât, în ceea ce privește cheltuielile, proiectul de buget rectificativ nr. 6/2018 reduce creditele de angajament și creditele de plată cu 48,7 

milioane EUR și, respectiv, cu 44,7 milioane EUR, la liniile bugetare aferente rubricilor 1a „Competitivitate pentru creștere și locuri de muncă” 

și 2 „Creștere durabilă – resurse naturale”; 

C. întrucât, în legătură cu veniturile, proiectul de buget rectificativ nr. 6/2018 prevede revizuirea prognozelor referitoare la resursele proprii 

tradiționale (și anume taxele vamale și cotizațiile pentru sectorul zahărului) și la bazele de calcul ale taxei pe valoarea adăugată (TVA) și ale 

                                                 
1  JO L 193, 30.7.2018, p. 1. 
2  JO L 57, 28.2.2018, p. 1. 
3  JO L 347, 20.12.2013, p. 884. 
4  JO C 373, 20.12.2013, p. 1. 
5  JO L 168, 7.6.2014, p. 105. 
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venitului național brut (VNB), precum și revizuirea modului în care sunt înscrise în buget corecțiile relevante în favoarea Regatului Unit și 

finanțarea acestora, în condițiile în care toate aceste elemente afectează repartizarea contribuțiilor datorate de statele membre la bugetul Uniunii 

cu titlu de resurse proprii, 

1. salută faptul că implementarea programelor din perioada 2014-2020 intră în sfârșit într-un ritm normal și are drept rezultat doar o ajustare minoră 

a cheltuielilor în comparație cu bugetele rectificative considerabile adoptate în 2016 și 2017; încurajează Comisia și statele membre să recupereze 

întârzierile majore înregistrate în ultimii trei ani;  

2. remarcă procesul tehnic de reechilibrare a resurselor proprii, impus de revizuirea prognozelor privind resursele proprii tradiționale și TVA și de 

actualizările corecției în favoarea Regatului Unit; 

3. aprobă poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 6/2018; 

4. încredințează Președintelui sarcina de a constata adoptarea definitivă a bugetului rectificativ nr. 6/2018 și de a asigura publicarea acestuia în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene; 

5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0503 

Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019  

Rezoluţia Parlamentului European din 12 decembrie 2018 referitoare la poziția Consiliului privind al doilea proiect de buget general al 

Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 (15205/2018 – C8-0499/2018 – 2018/2275(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 Europene1, 

– 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 Consiliului2, 

– 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, 

                                                 
1  JO L 168, 7.6.2014, p. 105. 
2  JO L 298, 26.10.2012, p. 1. 
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(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. 966/20121, 

– având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual 

pentru perioada 2014-20202 (Regulamentul privind CFM), 

– 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 financiară3, 

– având în vedere Rezoluția sa din 15 martie 2018 referitoare la orientările generale pentru pregătirea bugetului4, 

– având în vedere Rezoluția sa din 19 aprilie 2018 referitoare la estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru 

exercițiul financiar 20195, 

– 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 20196, 

– având în vedere rezoluția sa din 24 octombrie 2018 referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget general al Uniunii Europene 

pentru exercițiul financiar 20197, 

– având în vedere faptul că Comitetul de conciliere nu a ajuns la un acord asupra unui proiect comun în termenul de douăzeci și una de zile 

menţionat la articolul 314 alineatul (6) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

                                                 
1  JO L 193, 30.7.2018, p. 1. 
2  JO L 347, 20.12.2013, p. 884. 
3  JO C 373, 20.12.2013, p. 1. 
4  Texte adoptate la această dată, P8_TA(2018)0089. 
5  Texte adoptate la această dată, P8_TA(2018)0182. 
6  Texte adoptate la această dată, P8_TA(2018)0311. 
7  Texte adoptate la această dată, P8_TA(2018)0404. 
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– având în vedere al doilea proiect de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019, adoptat de Comisie la 30 noiembrie 2018 

(COM(2018)0900), în conformitate cu articolul 314 alineatul (8) din TFUE, 

– având în vedere concluziile trilogului bugetar din 4 decembrie 2018, 

– având în vedere poziția privind al doilea proiect de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 adoptată de Consiliu la 11 

decembrie 2018 (15205/2018 – C8-0499/2018), 

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0454/2018), 
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1. reamintește că „proiectul de pachet” convenit de Parlament și Consiliu, în urma unor negocieri dificile și intense în cursul trilogului din 4 

decembrie 2018, este format din două elemente: bugetul Uniunii pentru exercițiul 2019, stabilit la un nivel de 165 795,6 milioane EUR în credite 

de angajament, respectiv 148 198,9 milioane EUR în credite de plată, și patru declarații comune, precum și o declarație unilaterală; 

2. subliniază că, deși proiectul de buget (PB), astfel cum a fost modificat de Consiliu, nu satisface întru totul necesitatea reală de sustenabilitate, 

coerență și eficiență a bugetului Uniunii, obiectivul Parlamentului este de a dota Uniunea cu un buget care să poată oferi beneficii tangibile 

pentru cetățeni și întreprinderi; 

3. salută nivelul general convenit pentru creditele de angajament, ce reprezintă o majorare cu 1 728 milioane EUR față de poziția inițială a 

Consiliului; își exprimă satisfacția cu privire la faptul că majorările obținute la negocieri, în valoare de 943 milioane EUR, corespund 

principalelor priorități politice ale Parlamentului, și anume sprijinirea cercetătorilor, a tinerilor, a IMM-urilor, combaterea cauzelor profunde ale 

migrației, schimbările climatice, creșterea securității cetățenilor Uniunii, precum și apărarea; 

4. salută faptul că nivelul general convenit pentru creditele de plată pentru 2019 crește cu 2,4% față de bugetul 2018; constată, cu toate acestea, că 

nivelul plăților reprezintă doar 0,9 % din VNB-ul Uniunii; subliniază importanța declarației comune privind creditele de plată, prin care 

Parlamentul și Consiliul se angajează să ia deciziile necesare pentru a acoperi eventualele nevoi justificate în mod corespunzător;  

5. regretă că Consiliul a refuzat din principiu, în contextul procedurii bugetare 2019, orice discuție privind utilizarea noului articol 15 alineatul (3) 

din Regulamentul financiar, care permite ca sumele dezangajate de la cercetare să fie puse din nou la dispoziție în cadrul procedurii bugetare 

anuale, pretextând că nu are suficient timp pentru a o analiza; prin urmare, invită Comisia să prezinte, cel puțin de două ori pe an, un raport 

specific referitor la sumele dezangajate de la programele de cercetare și să ofere toate informațiile și elementele relevante privind articolul 15 

alineatul (3) și să propună utilizarea acestuia în contextul procedurii bugetare 2020; 

6. își exprimă din nou regretul că Parlamentul, care este una din cele două componente ale autorității bugetare, nu a fost implicat în mod 

corespunzător de către Consiliu și Comisie în discuțiile privind extinderea Instrumentului pentru refugiații din Turcia; regretă poziția 

intransigentă a Consiliului cu privire la finanțarea celei de a doua tranșe a Instrumentului pentru refugiații din Turcia, la care contribuția de la 

bugetul Uniunii va fi de 2 miliarde EUR, iar contribuția statelor membre va fi de 1 miliard EUR; își reiterează poziția de principiu, conform 

căreia nu trebuie finanțate inițiative noi în detrimentul proiectelor externe existente ale UE; reamintește că, din cauza reticenței Consiliului, 

plafoanele din actualul CFM nu au fost majorate cu ocazia revizuirii la jumătatea perioadei, iar CFM nu dispune de suficientă flexibilitate pentru 

a putea reacționa la circumstanțe neprevăzute; subliniază că trebuie să se tragă învățăminte pentru CFM post-2021, pentru a se evita, printre 

altele, crearea unor sateliți bugetari cum ar fi Instrumentele pentru refugiații din Turcia; 
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7. în conformitate cu declarația comună convenită de Parlament, Consiliu și Comisie, insistă asupra faptului că consolidarea convenită a 

programelor Orizont 2020 și Erasmus+ cu 100 de milioane EUR printr-un buget rectificativ în 2019 nu va fi finanțată prin realocări de la alte 

programe, ci prin credite noi;  

8. având în vedere sprijinul sporit acordat de Europol statelor membre în cadrul cooperării în materie de aplicare a legii și implicarea sa în 

combaterea terorismului și a criminalității cibernetice, salută crearea a 10 posturi suplimentare și majorarea aferentă a creditelor pentru Europol; 

9. salută crearea a 5 posturi și majorarea aferentă a creditelor de către 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, în special din cauza 

Brexitului; subliniază, cu toate acestea, că pentru CJUE erau realmente necesare 16 posturi permanente noi pentru serviciile de sprijin; 

10. salută consolidarea liniei bugetare a SEAE pentru capacitatea de comunicare strategică, pentru a oferi un răspuns coordonat mai puternic al 

Uniunii la fenomenul dezinformării; 

11. aprobă poziția Consiliului privind al doilea proiect de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019, precum și declarațiile 

comune anexate la prezenta rezoluție; 

12. încredințează Președintelui sarcina de a constata adoptarea definitivă a bugetului general pentru exercițiul financiar 2019 și de a asigura 

publicarea acestuia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene; 

13. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului,  Comisiei, celorlalte instituții și organe interesate, precum și 

parlamentelor naționale. 
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ANEXĂ 

 

PROIECT DE PACHET 

Bugetul 2019 – Concluzii comune  

Prezentele concluzii comune cuprind următoarele secțiuni: 

1. Bugetul 2019 

2. Declarații 

 

Prezentare generală 

Potrivit proiectului de pachet: 

- nivelul global al creditelor de angajament (c/a) din bugetul 2019 este stabilit la 165 795,6 milioane EUR. În ansamblu, acest lucru lasă o marjă, 

sub plafoanele CFM pentru 2019, de 1 291,1 milioane EUR în c/a; 

- nivelul global al creditelor de plată (c/p) din bugetul 2019 este stabilit la 148 198,9 milioane EUR; 

- Instrumentul de flexibilitate pentru 2019 este mobilizat pentru un cuantum de 1 164,3 milioane EUR în c/a pentru subrubrica 1a 

(Competitivitate pentru creștere și locuri de muncă) și pentru rubrica 3 (Securitate și cetățenie); 

- marja globală pentru angajamente este utilizată la nivelul de 1 476,0 milioane EUR pentru subrubrica 1a (Competitivitate pentru creștere și 

locuri de muncă), subrubrica 1b (Coeziune economică, socială și teritorială) și rubrica 4 (Europa globală); 

- marja pentru situații neprevăzute mobilizată în 2017 se compensează cu un cuantum de 253,9 milioane EUR din marjele nealocate de la rubrica 

5 (Administrație); 

- c/p din 2019 aferente mobilizării Instrumentului de flexibilitate în 2016, 2017, 2018 și 2019 sunt estimate de Comisie la 961,9 milioane EUR. 
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1. Bugetul 2019 

Parlamentul European și Consiliul au convenit asupra concluziilor comune incluse în secțiunile 1.1-1.6 de mai jos. 

1.1. Aspecte orizontale 

Agenții descentralizate 

Contribuția din partea UE (în c/a și c/p) și numărul de posturi pentru agențiile descentralizate sunt stabilite la nivelul propus de Comisie în al doilea 

proiect de buget (PB). 

Agenții executive 

Contribuția din partea UE (în c/a și c/p) și numărul de posturi pentru agențiile executive sunt stabilite la nivelul propus de Comisie în al doilea PB. 

Proiecte-pilot/acțiuni pregătitoare 

S-a convenit asupra unui pachet cuprinzător de 75 de proiecte-pilot/acțiuni pregătitoare (PP/AP), astfel cum a fost propus de Comisie în al doilea PB. 

Când un PP sau o AP pare să fie acoperit(ă) de un temei juridic existent, Comisia poate propune transferul creditelor în contul temeiului juridic 

corespunzător pentru a facilita realizarea acțiunii.  

Acest pachet, propus de Parlamentul European în cadrul lecturii sale a PB inițial, respectă pe deplin plafoanele pentru PP/AP prevăzute în 

Regulamentul financiar. 

1.2. Rubricile de cheltuieli din cadrul financiar – credite de angajament 

Rubrica 1a 

C/a sunt stabilite la nivelul propus de Comisie în al doilea PB, dar cu ajustările detaliate în următorul tabel.  

 
 

  
În EUR 

Linie 

bugetară/Program 
Denumire 

Variație în credite de angajament 

Al doilea PB 

2019 
Bugetul 2019 Diferență 

1.1.31 Orizont 2020 
  

150 000 000 

08 02 03 04 

Realizarea unui sistem european de transport 

eficient din punct de vedere al resurselor, 

ecologic, sigur și fără sincope 

252 946 905 260 946 905 8 000 000 
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În EUR 

Linie 

bugetară/Program 
Denumire 

Variație în credite de angajament 

Al doilea PB 

2019 
Bugetul 2019 Diferență 

08 02 08 Instrumentul pentru IMM-uri 541 589 527 641 589 527 100 000 000 

09 04 01 01 
Consolidarea cercetării în tehnologiile viitoare 

și emergente 
429 937 089 442 937 089 13 000 000 

15 03 01 01 

Acțiunile Marie Skłodowska-Curie — Crearea, 

dezvoltarea și transferarea de noi competențe, 

cunoștințe și de inovare 

916 586 364 945 586 364 29 000 000 

1.1.5 Educație, formare și sport (Erasmus+) 
  

40 000 000 

15 02 01 01 

Promovarea excelenței și cooperării în 

domeniul educației și formării în Europa, 

precum și a relevanței acestora pentru piața 

forței de muncă 

2 411 836 200 2 441 036 200 29 200 000 

15 02 01 02 

Promovarea excelenței și cooperării în 

domeniul tineretului în Europa, precum și a 

participării tinerilor la viața democratică din 

Europa 

175 070 000 185 870 000 10 800 000 

 
Total 

  
190 000 000 

În consecință, s-a convenit asupra stabilirii nivelului c/a la 23 335,4 milioane EUR, fără nicio marjă sub plafonul de cheltuieli de la subrubrica 1a, 

asupra utilizării marjei globale pentru angajamente în cuantum de 74,7 milioane EUR și asupra mobilizării a 178,7 milioane EUR prin Instrumentul de 

flexibilitate. 

Rubrica 1b 

C/a sunt stabilite la nivelul propus de Comisie în al doilea PB. 

În consecință, s-a convenit asupra stabilirii nivelului c/a la 57 192,0 milioane EUR, fără nicio marjă sub plafonul de cheltuieli de la subrubrica 1b, și 

asupra utilizării marjei globale pentru angajamente în cuantum de 350,0 milioane EUR. 

Rubrica 2 

C/a sunt stabilite la nivelul propus de Comisie în al doilea PB. 

În consecință, nivelul convenit al c/a este stabilit la 59 642,1 milioane EUR, rămânând o marjă de 701,9 milioane EUR. 

Rubrica 3 
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C/a sunt stabilite la nivelul propus de Comisie în al doilea PB. 

În consecință, s-a convenit asupra stabilirii nivelului c/a la 3 786,6 milioane EUR, fără nicio marjă sub plafonul de cheltuieli de la rubrica 3, și asupra 

mobilizării a 985,6 milioane EUR prin Instrumentul de flexibilitate. 

Rubrica 4 

C/a sunt stabilite la nivelul propus de Comisie în al doilea PB. 

În consecință, s-a convenit asupra stabilirii nivelului c/a la 11 319,3 milioane EUR, fără nicio marjă sub plafonul de cheltuieli de la rubrica 4, și asupra 

utilizării marjei globale pentru angajamente în cuantum de 1 051,3 milioane EUR. 

Rubrica 5 

Numărul de posturi din schemele de personal ale instituțiilor și creditele sunt stabilite la nivelul propus de Comisie în al doilea PB. 

În consecință, și după luarea în calcul a proiectelor pilot și a acțiunilor pregătitoare (4,1 milioane EUR) propuse în cadrul secțiunii 1.1 de mai sus, 

nivelul convenit al creditelor de angajament este stabilit la 9 943,0 milioane EUR, lăsând o marjă de 589,1 milioane EUR sub plafonul de cheltuieli de 

la rubrica 5, după utilizarea sumei de 253,9 milioane EUR din marjă pentru a compensa mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în 2017. 
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Instrumente speciale: FEG, EAR și FSUE 

Creditele de angajament pentru Fondul european de ajustare la globalizare (FEG), rezerva pentru ajutoare de urgență (EAR) și Fondul de solidaritate al 

Uniunii Europene (FSUE) sunt stabilite la nivelul propus de Comisie în al doilea PB. 

1.3. Credite de plată 

Nivelul global al creditelor de plată în bugetul 2019 este stabilit la nivelul propus de Comisie în al doilea PB. 

1.4. Comentarii bugetare 

Comentariile bugetare, astfel cum au fost propuse de Comisie în al doilea PB, sunt aprobate, cu excepția următoarelor linii bugetare: 

 articolul 08 02 08 (Instrumentul pentru IMM-uri) din secțiunea din buget dedicată Comisiei, pentru care este aprobat textul propus în PB inițial; 

 postul 2 2 1 4 (Capacitatea de comunicare strategică) din secțiunea din buget dedicată Serviciului European de Acțiune Externă, pentru care 

este aprobat textul inclus în lectura Parlamentului European a PB inițial. 

1.5. Nomenclatură 

Este aprobat nomenclatorul astfel cum a fost propus de Comisie în al doilea PB. 

1.6. Rezerve  

Sunt aprobate rezervele astfel cum au fost propuse de Comisie în al doilea PB. În plus, este inclus în rezervă un cuantum de 19 321 000 EUR atât în 

c/a, cât și în c/p, până la adoptarea propunerii Comisiei [COM(2018) 632] din 12 septembrie 2018, pentru articolul 18 02 03 [Agenția Europeană 

pentru Poliția de Frontieră și de Garda de Coastă (Frontex)]. 
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2. Declarații 

2.1. Declarație comună a Parlamentului European, Consiliului și Comisiei privind creditele de plată 

Parlamentul European și Consiliul reamintesc nevoia de a asigura, în contextul execuției, o evoluție ordonată a plăților în legătură cu creditele pentru 

angajamente, în vederea evitării unui eventual nivel anormal de facturi restante la sfârșit de an.  

Parlamentul European și Consiliul invită Comisia să continue monitorizarea îndeaproape și activă a punerii în aplicare a programelor pentru perioada 

2014-2020. În acest scop, ele invită Comisia să prezinte în timp util cifre actualizate privind situația punerii în aplicare, precum și estimări referitoare la 

cerințele în materie de credite de plată în 2019.  

În cazul în care cifrele arată că creditele înscrise în bugetul pentru 2019 sunt insuficiente pentru a acoperi necesitățile, Parlamentul European și 

Consiliul invită Comisia să prezinte cât mai curând posibil o soluție adecvată, printre altele un buget rectificativ, pentru a permite autorității bugetare să 

ia orice decizie necesară, la momentul oportun, pentru nevoile justificate. După caz, Parlamentul European și Consiliul vor ține seama de urgența 

situației. 

2.2. Declarație comună a Parlamentului European, Consiliului și Comisiei referitoare la Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în 
rândul tinerilor 

Parlamentul European, Consiliul și Comisia reamintesc că reducerea șomajului în rândul tinerilor rămâne o prioritate politică comună înaltă și își 

reafirmă voința de a utiliza în modul cel mai bun posibil resursele bugetare pentru atingerea acestui obiectiv, în special prin Inițiativa privind ocuparea 

forței de muncă în rândul tinerilor (YEI). 

Parlamentul European și Consiliul iau act de experiența din trecut în contextul majorării resurselor aferente alocării specifice pentru YEI, care a 

declanșat modificări ample ale programelor cu scopul de a se furniza sume din Fondul social european (FSE) pentru a se atinge nivelul sprijinului 

furnizat din alocarea specifică pentru YEI.  

Prin urmare, Parlamentul European și Consiliul invită Comisia să prezinte o propunere legislativă privind buna execuție a resurselor bugetare majorate 

ale YEI. Parlamentul European și Consiliul convin asupra unei examinări rapide a acestei propuneri, ținând seama de viitoarele alegeri pentru 

Parlamentul European, pentru a facilita cât mai mult posibil exercițiul de reprogramare din 2019. 

2.3. Declarație unilaterală a Comisiei referitoare la Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor 

Fără a aduce atingere competențelor autorității bugetare, Comisia confirmă că, atunci când va prezenta programarea financiară actualizată și 

propunerea legislativă de revizuire a Regulamentului privind dispozițiile comune, nu va considera majorarea convenită pentru 2019 pentru Inițiativa 

privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor ca fiind o concentrare la începutul perioadei a cuantumului prevăzut în prezent pentru 2020. 

2.4. Declarație comună a Parlamentului European, Consiliului și Comisiei privind integrarea aspectelor legate de schimbările climatice 
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Parlamentul European, Consiliul și Comisia reamintesc importanța construirii unei economii cu emisii scăzute de carbon, eficientă din punctul de 

vedere al utilizării resurselor și rezilientă la schimbările climatice. În acest scop, Parlamentul European și Consiliul au convenit să investească cel puțin 

20 % din bugetul UE pentru cheltuieli legate de climă în perioada 2014-2020. În medie, chiar dacă bugetul pentru 2019 nu atinge de unul singur 

obiectivul de 20 %, previziunile actuale pentru întreaga perioadă 2014-2020 indică faptul că 19,3 % din bugetul UE va fi alocat acțiunilor climatice, în 

principal ca urmare a întârzierilor în punerea în aplicare a fondurilor structurale și de investiții europene de la începutul perioadei. 

Parlamentul European și Consiliul iau act de această evoluție și invită Comisia să depună toate eforturile pentru atingerea obiectivului de 20 % pentru 

întreaga perioadă 2014-2020.  

2.5. Declarație comună a Parlamentului European, Consiliului și Comisiei privind consolidarea subrubricii 1a printr-un buget rectificativ 

Având în vedere disponibilitățile limitate ale Instrumentului de flexibilitate și ale marjei globale pentru angajamente, Parlamentul European și 

Consiliul au convenit asupra unui cuantum de 100 de milioane EUR, printr-un buget rectificativ pentru 2019, în vederea consolidării programelor 

Orizont 2020 și Erasmus+. Comisia va prezenta acest buget rectificativ, care nu va conține niciun alt element, în primăvara anului 2019, de îndată ce va 

fi finalizată ajustarea tehnică a cadrului financiar multianual pentru anul 2020, inclusiv calcularea marjei globale pentru angajamente. Această 

procedură nu aduce atingere corecțiilor tehnice obișnuite pe care Comisia va fi invitată să le facă pentru a asigura o bună execuție a bugetului pentru 

2019. 

Parlamentul European și Consiliul se angajează să analizeze cu rapiditate proiectul de buget rectificativ pentru 2019 prezentat de Comisie. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0504 

Acordul de parteneriat economic UE-Japonia *** 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 12 decembrie 2018 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea 

Acordului între Uniunea Europeană și Japonia pentru un parteneriat economic (07964/2018 – C8-0382/2018 – 2018/0091(NLE)) 

 

(Procedura de aprobare) 

Parlamentul European, 

– având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (07964/2018), 

– având în vedere proiectul de Acord între Uniunea Europeană și Japonia pentru un parteneriat economic (07965/2018), 

– având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 91, articolul 100 alineatul (2), articolul 207 alineatul (4) 

primul paragraf, articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) și articolul 218 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene (C8-0382/2018), 

– având în vedere Rezoluția sa fără caracter legislativ din 12 decembrie 20181 referitoare la proiectul de decizie, 

– 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 comerț internațional și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, 

                                                 
1  Texte adoptate, P8_TA-PROV(2018)0505. 
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precum și avizul sub formă de scrisoare al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare regională (A8-0366/2018), 

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 Japoniei. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0505 

Acordul de parteneriat economic UE-Japonia (rezoluție) 

Rezoluţia fără caracter legislativ a Parlamentului European din 12 decembrie 2018 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind 

încheierea Acordului între Uniunea Europeană și Japonia pentru un parteneriat economic (07964/2018 – C8-0382/2018 – 2018/0091M(NLE)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (07964/2018), 

– având în vedere încheierea Acordului între Uniunea Europeană și Japonia pentru un parteneriat economic (07965/2018), 

– având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 91, articolul 100 alineatul (2), articolul 207 alineatul (4) 

primul paragraf, articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) și articolul 218 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene (TFUE) (C8-0382/2018), 

– având în vedere declarația comună făcută cu ocazia celei de-a 25-a întâlniri la nivel înalt UE-Japonia din 17 iulie 2018, 

– având în vedere Acordul de parteneriat strategic UE-Japonia, semnat în 17 iulie 2018, 

– având în vedere directivele de negociere a unui acord de liber schimb cu Japonia, adoptate de Consiliu la 29 noiembrie 2012 și publicate la 14 

septembrie 2017, 
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– având în vedere Rezoluția sa din 25 octombrie 2012 referitoare la negocierile comerciale ale UE cu Japonia1, 

– având în vedere rezoluțiile sale din 3 februarie 2016 conținând recomandările Parlamentului European adresate Comisiei privind negocierile pe 

marginea Acordului privind comerțul cu servicii (TiSA)2 și din 12 decembrie 2017 intitulate „Către o strategie în domeniul comerțului digital”3; 

– având în vedere raportul final al evaluării impactului comerțului asupra dezvoltării durabile în ceea ce privește Acordul de liber schimb dintre UE 

și Japonia din aprilie 2016 și analiza privind impactul economic al Acordului de parteneriat economic UE-Japonia, publicată de Direcția 

Generală pentru Comerț din cadrul Comisiei, în iunie 2018, 

– având în vedere declarația comună a celei de-a 38-a reuniuni interparlamentare UE-Japonia din 10 mai 2018, 

– având în vedere Agenda 2030 pentru dezvoltarea durabilă, adoptată în cadrul summitului ONU pentru dezvoltarea durabilă de la New York din 

septembrie 2015, 

– având în vedere comunicarea Comisiei intitulată „Trade for All – Towards more responsible trade and investment policy” („Comerț pentru toți – 

Către o politică comercială și de investiții mai responsabilă”) din octombrie 2015, 

– având în vedere documentul neoficial al serviciilor Comisiei din 26 februarie 2018 intitulat „Feedback și drumul de urmat pentru îmbunătățirea 

punerii în aplicare și a asigurării respectării capitolelor privind comerțul și dezvoltarea durabilă din acordurile de liber schimb încheiate de UE”, 

– având în vedere avizele Comitetului Economic și Social European din 15 octombrie 2014 referitor la rolul societății civile în Acordul de liber-

schimb UE-Japonia și, respectiv, din 14 februarie 2018 referitor la capitolele privind comerțul și dezvoltarea durabilă din acordurile de liber 

schimb ale UE, 

– având în vedere planul în 15 puncte al Comisiei din 26 februarie 2018, al cărui scop este să facă mai eficace capitolele UE privind comerțul și 

dezvoltarea durabilă; 

– având în vedere Avizul 2/15 al Curții de Justiție a Uniunii Europene din 16 mai 2017, în temeiul articolului 218 alineatul (11) din TFUE, solicitat 

de Comisia Europeană la 10 iulie 2015, 

– având în vedere Protocolul 26 la TFUE privind serviciile de interes general, 

                                                 
1  JO C 72 E, 11.3.2014, p. 16. 
2  JO C 35, 31.1.2018, p. 21. 
3  JO C 369, 11.10.2018, p. 22. 
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– având în vedere articolele 2 și 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), 

– având în vedere articolele 168–191 din TFUE și, în special, articolul 191 alineatul (2) din TFUE, 

– având în vedere articolul 91, articolul 100 alineatul (2), articolul 207 și articolul 218 din TFUE, în special alineatul (10) al acestuia, 

– având în vedere rezoluția sa fără caracter legislativ din 12 decembrie 20181 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului, 

– având în vedere articolul 99 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional (A8-0367/2018), 

A. întrucât Uniunea și Japonia împărtășesc valori fundamentale precum drepturile omului, democrația și statul de drept și un angajament ferm față 

de dezvoltarea durabilă și un sistem al Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) bazat pe reguli; 

B. întrucât acordul de parteneriat economic (APE) UE-Japonia are o dimensiune strategică și este cel mai important acord comercial bilateral 

încheiat vreodată de Uniune, deoarece acoperă aproape o treime din PIB-ul mondial, aproape 40 % din comerțul mondial și peste 600 de 

milioane de persoane; 

C. întrucât Japonia este a treia cea mai mare piață de consum din lume, dar doar a șasea piață de export a Uniunii, ceea ce indică potențialul 

neexploatat al comerțului bilateral;  

D. întrucât câteva studii și analize ex-ante asupra impactului APE UE-Japonia sugerează că acordul are potențialul de a genera efecte pozitive în 

ceea ce privește creșterea PIB-ului, venitul, comerțul, productivitatea și ocuparea forței de muncă atât în UE, cât și în Japonia, contribuind la 

atingerea obiectivului de a genera o „creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii”; întrucât acordul are și potențialul de a aduce 

beneficii consumatorilor prin scăderea prețurilor și prin creșterea posibilității de a alege în ceea ce privește bunurile și serviciile; întrucât UE și 

statele sale membre ar trebui să îmbunătățească instrumentele existente pentru a ajuta lucrătorii și întreprinderile să se adapteze la noile ocazii 

favorabile și să facă față potențialelor efecte negative generate de globalizare și de acordurile comerciale; întrucât succesul unui acord comercial 

ar trebui evaluat și în funcție de contribuția sale la realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU (ODD) până în 2030; 

E. întrucât Parlamentul a monitorizat încă de la început aceste negocieri și a solicitat, printre altele, negociatorilor să satisfacă interesele cetățenilor, 

societății civile și întreprinderilor, precum și asigurarea transparenței, ceea ce a condus la îmbunătățirea accesului la documente, la raportarea 

periodică cu privire la negocieri și la îmbunătățirea comunicării; întrucât în viitor ar putea fi aduse noi îmbunătățiri procedurii privind acordurile 

comerciale, în special prin împărtășirea propunerilor UE și prin asigurarea publicării sistematice de către Consiliu a directivelor de negociere 

                                                 
1  Texte adoptate, P8_TA-PROV(2018)0504. 
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înaintea negocierilor; 

F. întrucât este esențial ca preferințele comerciale și perspectivele deschise de acord să fie accesibile și utilizate pe deplin; 

1. consideră că acest acord are o importanță strategică și bilaterală majoră și este un semnal oportun în sprijinul comerțului deschis, echitabil și 

bazat pe reguli și promovează, în același timp, standarde înalte în domeniul mediului, siguranței alimentare, protejării consumatorilor și 

drepturilor lucrătorilor într-o perioadă în care ordinea internațională se confruntă cu probleme generate de protecționism; avertizează că 

protecționismul nu este fezabil și că statu quo-ul în domeniul politicii comerciale nu mai poate fi menținut; 

2. salută caracterul ambițios și cuprinzător al APE, care răspunde priorităților stabilite în Rezoluția Parlamentului European din 25 octombrie 2012 

referitoare la negocierile comerciale ale UE cu Japonia; 

3. constată în special nivelul ridicat de liberalizare a tarifelor convenit în cadrul APE, care, odată implementat pe deplin, va liberaliza 99 % din 

liniile tarifare ale UE și 97 % din liniile tarifare japoneze, inclusiv în cazul produselor industriale din sectoarele în care UE este foarte 

competitivă, la care se adaugă măsuri de protejare a celor mai sensibile produse prin intermediul contingentelor scutite de taxe vamale, al taxelor 

vamale reduse sau al perioadelor de eliminare treptată a taxelor; subliniază că APE include o clauză antifraudă, care permite UE să retragă 

preferințele comerciale în cazurile de fraudă și de refuz al cooperării în domeniul vamal, garantând, în același timp, că agenții comerciali legitimi 

nu sunt afectați; 

4. subliniază că tariful vamal al UE pentru automobile va fi eliminat treptat într-o perioadă de șapte ani; solicită Comisiei să rămână vigilentă în 

ceea ce privește evoluția fluxurilor comerciale în domeniul automobilelor în această perioadă, pentru a prevedea orice potențială destabilizare a 

pieței europene și lua măsuri în aceste cazuri. subliniază, cu toate acestea, că un număr semnificativ de mărci de autovehicule japoneze vândute 

în UE sunt fabricate în UE; 

5. constată cu satisfacție că Japonia a luat măsuri în privința inutilelor măsuri netarifare într-un număr mare de sectoare, cum ar fi vehiculele, 

aditivii alimentari, măsurile sanitare și fitosanitare, etichetarea produselor alimentare și produsele cosmetice, reducând astfel costurile de 

conformitate și creând un cadru de reglementare mai predictibil; reamintește dreptul unei țări de a stabili standarde naționale mai ridicate decât 

cele internaționale atunci când acest lucru este justificat din motive de protecție a sănătății, a siguranței sau a consumatorilor; ia act, de asemenea, 

de angajamentul Japoniei de a-și alinia standardele în domeniul autovehiculelor la standardele internaționale ale Comisiei Economice pentru 

Europa a ONU, utilizate și de producătorii de autovehicule din UE; 

6. salută faptul că Japonia va acorda furnizorilor din UE acces nediscriminatoriu la piețele de achiziții publice din 54 de orașe principale și ar putea 

crește și mai mult numărul orașelor vizate de această măsură, va elimina „clauza de siguranță operațională” care a împiedicat, în practică, accesul 

furnizorilor de echipamente feroviare din UE la piața japoneză și va crește la maximum transparența procedurilor de participare la licitațiile 

pentru contracte publice; solicită Comisiei să monitorizeze în detaliu punerea în aplicare a acestui punct, astfel încât angajamentele privind 
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deschiderea și accesul egal la piețele de achiziții publice să fie îndeplinite; subliniază că la atribuirea contractelor de achiziții publice ar trebui să 

se țină seama și de criteriile sociale și de mediu; evidențiază faptul că atât în Uniune, cât și în Japonia, achizițiile publice trebuie să servească în 

continuare interesul superior al cetățenilor; 

7. consideră că Japonia este o piață de export extrem de valoroasă pentru agricultorii și producătorii de alimente din UE și constată că aproximativ 

85 % din produsele agroalimentare vor putea intra în Japonia fără taxe vamale; subliniază că unele produse agricole prelucrate vor beneficia, de 

asemenea, de scutirea de taxe vamale la accesul pe piața japoneză după scurgerea unei perioade de tranziție; salută faptul că acordul oferă 

posibilități semnificative de export pentru produsele agroalimentare din UE, cum ar fi vinul, carnea de porc și brânza și că acesta asigură 

protejarea a 205 indicații geografice (IG) europene, cu posibilitatea adăugării unor IG suplimentare, ceea ce constituie o îmbunătățire în 

comparație cu acordurile comerciale anterioare și este deosebit de importantă pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM) din sectorul alimentar; 

solicită continuarea negocierilor după trei ani, pentru a evalua opțiunile de extindere a listei de indicații geografice protejate și se așteaptă ca 

ambele părți să acorde cea mai mare atenție agriculturii sustenabile, inclusiv producției de alimente la scară redusă și dezvoltării rurale; 

8. subliniază faptul că acordul promovează cele mai bune practici pentru oferirea de alimente și produse alimentare sigure și de înaltă calitate pentru 

consumatori; subliniază că nicio dispoziție din acord nu împiedică aplicarea principiului precauției în UE, așa cum se prevede în TFUE; salută 

includerea în acord a unei trimiteri clare la abordarea bazată pe precauție; subliniază că acordul nu trebuie, în niciun caz, să pericliteze etichetarea 

precisă, ușor de înțeles și conformă cerințelor UE a produselor alimentare; invită ambii parteneri ca în cadrul punerii în aplicare a acordului să 

îmbunătățească protecția și bunăstarea consumatorilor și siguranța alimentară și invită Comisia să includă dispoziții specifice și ferme privind 

protecția consumatorilor în toate acordurile comerciale viitoare ale UE; 

9. subliniază că ambele părți s-au angajat să asigure niveluri ridicate de protecție a mediului și a muncii și că aceste standarde înalte nu ar trebui să 

fie considerate bariere în calea comerțului, remarcând totodată că acordul specifică clar că standardele de muncă și de mediu nu pot fi relaxate 

sau reduse pentru a atrage comerțul și investițiile; reamintește ODD 5 din Agenda 2030 a ONU pentru dezvoltare durabilă; salută faptul că atât 

Japonia, cât și UE au aderat la Declarația de la Buenos Aires privind femeile și comerțul și invită ambele părți să își întărească angajamentele 

privind genul și comerțul în contextul acestui acord, inclusiv dreptul la remunerație egală; așteaptă ca UE și Japonia să facă tot ce este necesar 

pentru a atinge ODD-urile în toate acțiunile lor, inclusiv prin intermediul prezentului acord; solicită Comisiei să efectueze o evaluare ex post a 

impactului asupra dezvoltării durabile după trei ani de implementare a acordului; 

10. salută angajamentul față de punerea în aplicare efectivă a Acordului de la Paris de combatere a schimbărilor climatice și a altor acorduri 

multilaterale în domeniul mediului, precum și față de gestionarea sustenabilă a pădurilor (inclusiv combaterea exploatării forestiere ilegale) și a 

pescuitului (combaterea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat); subliniază că legislația și standardele UE rămân aplicabile produselor 

importate pe piața UE și că, în special, Regulamentul UE privind lemnul [Regulamentul (UE) nr. 995/2010] interzice introducerea lemnului 

recoltat ilegal pe piața UE și instituie un sistem obligatoriu de due diligence; invită ambele părți să coopereze îndeaproape, în temeiul capitolului 

privind dezvoltarea durabilă, făcând schimb de bune practici și întărind punerea în aplicare a legislației în aceste domenii, inclusiv privind cele 

mai eficiente măsuri de combatere a exploatării ilegale a lemnului și privind creșterea atenției acordate prevenirii exporturilor de lemn recoltat 
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ilegal din UE către Japonia; 

11. subliniază faptul că acordul include angajamentul clar de a continua ratificarea convențiilor de bază ale Organizației Internaționale a Muncii 

(OIM); subliniază că Japonia trebuie încă să ratifice două convenții de bază ale OIM (privind discriminarea și privind eliminarea muncii forțate) 

și se așteaptă, pe baza angajamentelor asumate în cadrul APE, ca Japonia să înregistreze progrese concrete într-un orizont de timp rezonabil în 

ceea ce privește ratificarea acestor convenții, conform prevederilor APE; 

12. salută faptul că Japonia a creat un cadru interministerial pentru a pune în aplicare angajamentele de dezvoltare durabilă, inclusiv ratificarea 

convențiilor de bază ale OIM, precum și faptul că comitetul pentru comerț și dezvoltare durabilă prevăzut în acord este însărcinat să 

interacționeze cu societatea civilă în ceea ce privește punerea în aplicare a capitolului privind dezvoltarea durabilă; 

13. reamintește că Curtea de Justiție a Uniunii Europene a declarat, la punctul 161 din Avizul său nr. 2/15 din 16 mai 2017 privind Acordul de liber 

schimb UE-Singapore, că capitolele privind comerțul și dezvoltarea durabilă au un efect direct și imediat asupra comerțului și că o încălcare a 

dispozițiilor privind dezvoltarea durabilă autorizează cealaltă parte să înceteze sau să suspende liberalizarea prevăzută în celelalte dispoziții ale 

Acordului de liber schimb; salută includerea în capitolul referitor la dezvoltarea durabilă a unei clauze de revizuire și invită Comisia să utilizeze 

în mod adecvat această clauză pentru a consolida forța executorie și eficacitatea dispozițiilor referitoare la muncă și mediu, inclusiv cu luarea în 

considerare, printre alte metode de punere în aplicare și ca soluție de ultimă instanță, a unui mecanism de sancțiuni; invită ambele părți să nu 

aștepte până când va fi declanșată clauza de revizuire pentru a lua măsuri în vederea unei puneri în aplicare eficiente, astfel încât să se asigure că 

acest APE este un acord de pionierat care asigură cea mai mare protecție posibilă; invită Comisia să monitorizeze angajamentele asumate în 

cadrul capitolului privind comerțul și dezvoltarea durabilă și să coopereze cu Japonia la punerea în aplicare a acestora, pe baza documentului 

neoficial în 15 puncte al Comisiei referitor la implementarea comerțului și dezvoltării durabile; 

14. subliniază faptul că APE reafirmă dreptul autorităților statelor membre de a defini, furniza și reglementa pe deplin serviciile publice la nivel 

local, regional sau național și că o listă negativă, astfel cum este prevăzută în prezentul acord, nu împiedică guvernele să readucă serviciile 

privatizate în sectorul public sau să creeze în mod liber noi utilități publice; consideră, în principiu, că folosirea unei abordări tip „listă pozitivă” 

după exemplul GATS al OMC este întotdeauna preferabilă; ia act de angajamentul asumat de ambele părți în cadrul APE de a proteja gestionarea 

apelor publice ca parte a scutirii generale a serviciilor publice; 

15. consideră că angajamentele privind accesul pe piață în cazul serviciilor transfrontaliere, inclusiv comerțul electronic, transportul maritim, 

serviciile poștale și telecomunicațiile au potențialul de a stimula comerțul cu servicii; consideră că acordul va permite firmelor din UE să presteze 

mai ușor servicii pe piața japoneză, asigurând un tratament mai echitabil; reamintește că obiectivele de politică publică trebuie să fie protejate, 

inclusiv în domeniul securității cibernetice și că o marjă de acțiune trebuie păstrată pentru a răspunde viitoarelor probleme în materie de 

reglementare; 

16. subliniază că APE prevede circulația transfrontalieră temporară a specialiștilor („modul 4”), angajând ambele părți la autorizarea transferurilor în 
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cadrul aceleiași societăți în aproximativ 40 de sectoare și în cazul liber-profesioniștilor în aproximativ 20 de sectoare, facilitând astfel legăturile 

directe de investiții între UE și Japonia; 

17. subliniază că acordul menține, din motive prudențiale și de supraveghere, dreptul suveran de a reglementa sectoarele financiar și bancar; solicită 

ambilor parteneri să utilizeze forul de reglementare financiară pentru a ameliora sistemul financiar mondial; 

18. salută principalele elemente inovatoare, cum ar fi capitolele sau dispozițiile consacrate Acordului de la Paris, IMM-urilor și guvernanței 

corporative, cu scopul de a promova responsabilitatea socială a întreprinderilor pe baza principiilor G20 și ale Organizației pentru Cooperare și 

Dezvoltare Economică (OCDE); îndeamnă ambele părți să acționeze în vederea asigurării responsabilității sociale a companiilor; 

19. subliniază că cooperarea în materie de reglementare este voluntară și nu limitează în niciun fel dreptul de a reglementa; reamintește că 

dispozițiile corespunzătoare trebuie puse în aplicare cu respectarea deplină a prerogativelor colegiuitorilor; salută faptul că capitolul privind 

cooperarea în materie de reglementare prevede în mod clar obligativitatea respectării depline a principiilor stabilite în TFUE, cum ar fi principiul 

precauției; 

20. solicită transparență în funcționarea comitetului de cooperare în materie de reglementare și o implicare adecvată a tuturor părților interesate, în 

special a sindicatelor și a organizațiilor societății civile, aceste măsuri trebuind considerate condiții prealabilă pentru creșterea încrederii 

publicului în acord și în implicațiile acestuia; atrage atenția că Parlamentul European ar trebui să fie informat periodic cu privire la deciziile luate 

în cadrul comitetului de cooperare în materie de reglementare; 

21. ia act de faptul că negocierile continuă cu privire la un acord de investiții separat, pe care Parlamentul îl va monitoriza îndeaproape; ia act de 

faptul că Comisia a introdus în acordurile cu alți parteneri un sistem jurisdicțional în materie de investiții, în așteptarea înființării unei instanțe 

multilaterale în domeniul investițiilor; reiterează faptul că vechiul mecanism privat de soluționare a litigiilor dintre investitori și stat (ISDS) este 

inacceptabil și că nu există niciun mandat pentru a reveni la acesta; 

22. salută faptul că, la 17 iulie 2018, UE și Japonia au încheiat cu succes convorbirile cu privire la adecvarea reciprocă și că au convenit să își 

recunoască reciproc sistemele de protecție a datelor ca fiind „echivalente”, ceea ce va permite circulația datelor între UE și Japonia în condiții de 

mai mare siguranță; subliniază rolul important al autorităților de protecție a datelor ale fiecărei părți în garantarea unui nivel adecvat de protecție 

a datelor; ia act de faptul că acordul include o clauză rendez-vous prevăzând evaluarea, în termen de trei ani, a problemei transferului 

transfrontalier de date și recunoaște importanța din ce în ce mai mare a economiei digitale pentru creștere și locuri de muncă; reamintește că toate 

acordurile comerciale trebuie să respecte pe deplin acquis-ul UE în materie de protecție a datelor și a vieții private, inclusiv Regulamentul 

general privind protecția datelor [Regulamentul (UE) 2016/679] și subliniază că orice viitor rezultat trebuie să fie supus aprobării Parlamentului 

și să protejeze drepturile fundamentale ale cetățenilor UE; 

23. invită Comisia să intensifice cooperarea și coordonarea cu Japonia în ceea ce privește chestiunile multilaterale, în strânsă cooperare cu alți 
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parteneri strategici, pentru a apăra și dezvolta în continuare standardele internaționale și un sistem comercial multilateral deschis, echitabil și 

puternic, bazat pe respectarea normelor OMC și a altor norme internaționale; 

24. subliniază că 78 % dintre societățile comerciale din UE care exportă în Japonia sunt întreprinderi mai mici și salută faptul că APE include un 

capitol separat privind IMM-urile, pentru a le permite acestora să obțină beneficii maxime din acord, mai ales prin clauze care angajează ambele 

părți la transparență în ceea ce privește accesul pe piață și schimbul de informații relevante; solicită înființarea cu promptitudine a punctelor de 

contact și a site-ului pentru IMM-uri, pentru a se asigura că informațiile relevante privind accesul pe piață sunt puse la dispoziția IMM-urilor; 

25. solicită Comisiei să monitorizeze îndeaproape punerea adecvată în practică a eliminării convenite a măsurilor netarifare, precum și gestionarea 

contingentelor tarifare pentru produsele agricole și să informeze Parlamentul cu privire la ele; 

26. îndeamnă ambii parteneri să asigure implicarea activă a partenerilor sociali și a societății civile, mai ales prin intermediul dialogului comun cu 

societatea civilă și cu grupul consultativ intern; invită Comisia să stabilească și să facă schimb în mod activ de bune practici cu Japonia pe tema 

funcționării grupurilor consultative interne și a dialogului comun; invită ambele părți să asigure organizarea rapidă a unor grupuri consultative 

interne funcționale, eficiente și echilibrate, dotate cu un cod de conduită adecvat, și să se asigure că punctele lor de vedere sunt luate în 

considerare în mod transparent în cadrul consultărilor guvernamentale prevăzute în acord; 

27. invită Comisia să implice Delegația Uniunii Europene în Japonia pe parcursul întregului proces de punere în aplicare a acordului; subliniază că 

activitatea delegațiilor UE face posibilă luarea de măsuri rapide și directe pentru a asigura punerea în aplicare corespunzătoare a dispozițiilor 

referitoare la comerț și că problemele și obstacolele sunt detectate rapid și soluționate în mod eficace; 

28. așteaptă transparență deplină cu privire la funcționarea comitetelor sectoriale care urmează să fie instituite în temeiul acordului, atât față de 

Parlament, cât și de publicul larg; 

29. se angajează să monitorizeze îndeaproape punerea în aplicare a acordului în strânsă cooperare cu Comisia, cu părțile interesate și cu partenerii 

japonezi; 

30. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum 

și guvernului și parlamentului Japoniei. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0506 

Acordul de parteneriat strategic UE-Japonia *** 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 12 decembrie 2018 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în 

numele Uniunii Europene, a Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Japonia, pe 

de altă parte (08462/2018 – C8-0417/2018 – 2018/0122(NLE)) 

 

(Procedura de aprobare) 

Parlamentul European, 

– având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (08462/2018), 

– având în vedere proiectul de Acord de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Japonia, pe de altă 

parte (08463/2018), 

– având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 37 din Tratatul privind Uniunea Europeană și cu articolul 

212 alineatul (1), cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) și cu articolul 218 alineatul (8) al doilea paragraf din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene (C8-0417/2018), 

– având în vedere rezoluția sa fără caracter legislativ din 12 decembrie 20181 referitoare la proiectul de decizie, 

                                                 
1  Texte adoptate, P8_TA-PROV(2018)0507. 
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– 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 afaceri externe (A8-0383/2018), 

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 Japoniei. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0507 

Acordul de parteneriat strategic UE- Japonia (rezoluție)  

Rezoluţia fără caracter legislativ a Parlamentului European din 12 decembrie 2018 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind 

încheierea în numele Uniunii Europene a Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, 

și Japonia, pe de altă parte (08462/2018 – C8-0417/2018 – 2018/0122M(NLE)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (08462/2018),  

– având în vedere proiectul de Acord de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Japonia, pe 

de altă parte1 (08463/2018), 

– având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 37 din Tratatul privind Uniunea Europeană și cu articolul 

212 alineatul (1), cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) și cu articolul 218 alineatul (8) al doilea paragraf din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene (C8-0417/2018), 

–  având în vedere acordul de parteneriat strategic (APS) UE-Japonia, semnat la Tokyo la 17 iulie 2018, 

–  având în vedere acordul de parteneriat economic (APE) UE-Japonia, semnat la Tokyo la 17 iulie 2018, 

                                                 
1  JO L 216, 24.8.2018, p. 1. 
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–  având în vedere cel de-al 25-lea summit bilateral desfășurat la Tokyo la 17 iulie 2018 și declarația sa comună, 

–  având în vedere primul summit bilateral desfășurat la Haga, în 1991 și adoptarea unei declarații comune privind relațiile CE-Japonia, 

– având în vedere cel de-al 20-lea summit UE-Japonia din 2010, 

–  având în vedere comunicarea comună din 19 septembrie 2018 a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 

externe și politica de securitate (VP/ÎR) către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și 

Banca Europeană de Investiții, intitulată „Conectarea Europei și a Asiei — elemente constitutive pentru o strategie UE”, 

–  având în vedere strategia globală pentru politica externă și de securitate a Uniunii Europene, publicată de VP/ÎR în iunie 2016, 

– având în vedere Orientările privind politica externă și de securitate a UE în Asia de Est, aprobate de Consiliu la 15 iunie 2012, 

– având în vedere acordul dintre Comunitatea Europeană și Japonia privind cooperarea în domeniul științei și tehnologiei, semnat în 20091, 

– având în vedere Planul de acțiune UE-Japonia din 2001, 

– având în vedere vizita unei delegații ad hoc a Comisiei pentru afaceri externe la Tokyo, Japonia și în Coreea de Sud în perioada 3-6 aprilie 2018, 

– având în vedere cea de-a 38-a reuniune interparlamentară UE-Japonia, care a avut loc la Tokyo în perioada 9-10 mai 2018, 

– având în vedere vizita delegației Subcomisiei pentru securitate și apărare la Tokyo în perioada 22-25 mai 2017, 

– având în vedere Rezoluția sa din 17 aprilie 2014 cuprinzând recomandările sale adresate Consiliului, Comisiei și Serviciului European de 

Acțiune Externă privind negocierile pentru un acord de parteneriat strategic UE-Japonia2, 

– având în vedere rezoluția sa legislativă din 12 decembrie 20183 referitoare la proiectul de decizie, 

– având în vedere articolul 99 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,  

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe (A8-0385/2018), 

                                                 
1  JO L 90, 6.4.2011, p. 2. 
2  JO C 443, 22.12.2017, p. 49. 
3  Texte adoptate, P8_TA-PROV(2018)0506. 
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A. întrucât UE și Japonia sunt parteneri strategici din 2003 și continuă să coopereze strâns în numeroase foruri multilaterale; 

B. întrucât UE și Japonia, ca parteneri globali care împărtășesc aceeași viziune, au o responsabilitate specială în promovarea păcii, stabilității, 

multilateralismului, respectului pentru drepturile omului, prosperității și în susținerea unei ordini bazate pe norme, într-o lume aflată în schimbare 

rapidă; 

C. întrucât aproximativ o treime din producția economică mondială va fi acoperită de APS/ALS UE-Japonia; 

D. întrucât guvernul japonez a lansat reforme în materie de politici de securitate care includ consolidarea capacităților de apărare, restructurarea 

alianței cu SUA și cooperarea cu alte democrații din regiune și din afara acesteia; 

E. întrucât contribuția Japoniei la securitatea și stabilitatea internațională a crescut; întrucât strategia națională de securitate a Japoniei din 2013 se 

referă la politica de „contribuție activă la pace”, bazată pe principiul cooperării internaționale; 

F. întrucât Japonia este partenerul cel mai vechi al NATO și a semnat acorduri de cooperare privind informațiile clasificate, securitatea cibernetică, 

combaterea pirateriei, ajutorul în caz de dezastre și asistența umanitară;  

G. întrucât Japonia a câștigat în ultimele decenii apreciere la nivel internațional pentru politica sa de moderație militară, care nu a stânjenit în niciun 

mod ascensiunea sa în urma căreia a devenit unul dintre cei mai importanți actori economici și politici din lume; 

H. întrucât Japonia a condus eforturile de revizuire a Acordului de parteneriat transpacific (TPP) după retragerea SUA și a ratificat acordul revizuit, 

Acordul cuprinzător și progresiv pentru Parteneriatul transpacific (CPTPP sau TPP-11) în luna iulie 2018; întrucât Japonia și-a manifestat, de 

asemenea, interesul pentru Parteneriatul economic regional cuprinzător (RCEP), care include China; 

I. întrucât Japonia este un membru activ al Băncii Asiatice de Dezvoltare (BAD), al Băncii Africane de Dezvoltare (BAD), al Băncii 

Interamericane de Dezvoltare (BID), al Comisiei Economice și Sociale a ONU pentru Asia și Pacific (UNESCAP ), precum și al altor agenții 

specializate ale ONU, dar și al Reuniunii Asia-Europa (ASEM) și al Dialogului pentru cooperare în Asia (ACD); întrucât Japonia este, de 

asemenea, membră a Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), a Băncii 

Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), a Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), a Fondului Monetar 

Internațional (FMI), a Grupului celor șapte (G7) și a Grupului celor 20 (G20); 

J. întrucât guvernul japonez a aprobat o nouă Cartă privind cooperarea pentru dezvoltare în februarie 2015; 

Acordul și relațiile UE-Japonia 



 

 394 

1. salută încheierea proiectului de acord de parteneriat strategic (APS), care instituie un cadru obligatoriu din punct de vedere juridic, consolidează 

relațiile bilaterale dintre UE și Japonia și intensifică cooperarea în peste 40 de domenii, cum ar fi politica externă și chestiunile de securitate, 

inclusiv promovarea păcii și stabilității, operațiunile de ajutor de urgență, dezvoltarea globală și ajutorul umanitar, aspectele economice, 

cercetarea, inovarea, educația, siguranța alimentară, politica agricolă, politica în domeniul TIC, tehnologia spațială, cultura și sportul, precum și 

în legătură cu provocări globale care necesită o coordonare globală cum ar fi schimbările climatice, migrația, amenințările cibernetice, sănătatea 

publică, criminalitatea transfrontalieră, operațiunile de consolidare a păcii, gestionarea crizelor și dezastrelor și combaterea terorismului; 

2. evidențiază legăturile dintre APS și APE, cel mai amplu acord bilateral de liber schimb din lume; consideră că încheierea celor două acorduri 

reprezintă aducerea la un nivel superior a parteneriatului, cu obiectivul de a oferi beneficii concrete cetățenilor UE și ai Japoniei și sprijină 

continuarea cooperării în forurile multilaterale; salută creșterea respectului reciproc și a încrederii în cursul procesului de negociere; 

3. salută menționarea la articolul 1 alineatul (3) din APS a dimensiunii parlamentare care vizează consolidarea parteneriatului prin dialog și 

cooperare în domeniul chestiunilor politice, al politicilor externe și de securitate și al altor forme de cooperare sectorială; sugerează, în acest sens, 

ca Dieta Japoniei și Parlamentul European să continue să dezvolte controlul parlamentar și dialogul, cu scopul de a garanta că este transpusă în 

realitate cooperarea convenită prin contract; solicită Parlamentului European să supravegheze reuniunile comitetului mixt și documentația 

acestora; recomandă o mai mare implicare a societății civile și promovare a asumării de către aceasta a punerii în aplicare a APS; își reiterează 

convingerea că forma concretă a cooperării generale și sectoriale ar trebui, în principiu, să se bazeze pe obiectivele și țintele de sustenabilitate 

care urmează să fie puse în practică până în 2030, adoptate în comun de ONU și aprobate, de asemenea, de părțile contractante; 

4. subliniază necesitatea de a coopera la nivel multilateral pentru a promova aderarea la Tratatul privind comerțul cu arme și punerea în aplicare a 

Tratatului de neproliferare, prevenirea proliferării armelor de distrugere în masă, combaterea terorismului și combaterea impunității pentru cele 

mai grave infracțiuni împotriva dreptului internațional și încălcările drepturilor omului; 

5.  reamintește că este nevoie de o abordare diplomatică, economică, culturală și de securitate cuprinzătoare și coerentă în țările în curs de 

dezvoltare, acolo unde securitatea și dezvoltarea sunt strâns asociate, o viziune împărtășită de UE și Japonia; 

Drepturile omului și libertățile fundamentale 

6. reafirmă angajamentul comun în favoarea respectării drepturilor omului, democrației, libertăților fundamentale, bunei guvernări, statului de drept 

și a valorilor comune consacrate în Declarația universală a drepturilor omului și a colaborării în vederea promovării și protejării acestor valori și 

a ordinii internaționale bazate pe norme; 

7. ia act de faptul că Japonia nu a ratificat încă două convenții de bază ale OIM (privind discriminarea și privind abolirea muncii forțate) și salută 

decizia Japoniei de a înființa un cadru interministerial de gestionare a punerii în aplicare a angajamentelor de dezvoltare durabilă în temeiul APE, 

inclusiv ratificarea unor astfel de convenții; 
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8. subliniază necesitatea continuării cooperării privind drepturile femeilor pentru a garanta că realizarea egalității de gen este unul dintre 

obiectivele-cheie ale parteneriatului; încurajează Dieta Japoniei să continue elaborarea unei legislații care să ia măsuri în privința discriminării 

bazate pe orientarea sexuală și pe identitatea de gen; 

9. condamnă faptul că pedeapsa capitală încă este o pedeapsă legală în Japonia și că execuțiile au loc fără ca deținuților să li se ofere vreo avertizare 

prealabilă; subliniază faptul că această practică a fost criticată de Comitetul ONU contra torturii pentru tensiunea psihică pe care o cauzează 

deținuților și familiilor acestora; sprijină eforturile ONU privind eliminarea treptată a pedepsei capitale; face apel la UE să se angajeze într-un 

dialog cu guvernul japonez asupra moratoriului privind pedeapsa capitală, în vederea unei eventuale aboliri a acesteia; 

Relațiile regionale și internaționale 

10. reamintește că Strategia globală a UE din 2016 a identificat o legătură directă între prosperitatea europeană și securitatea în Asia și a solicitat UE 

să aibă o contribuție practică și să colaboreze cu parteneri precum Japonia pentru a promova pacea în Peninsula Coreeană și extrem de 

importanta soluționare pașnică a litigiilor maritime și teritoriale în Marea Chinei de Est și de Sud, în temeiul dreptului internațional și al 

convențiilor internaționale; subliniază importanța consolidării încrederii și a diplomației preventive; subliniază că trebuie respectată libertatea 

navigației internaționale; salută reuniunea din 26 octombrie 2018, de la Beijing, a prim-ministrului Abe și a președintelui Xi și anunțarea unui 

angajament de a deschide un nou capitol al relațiilor, ca un pas în direcția îmbunătățirii legăturilor bilaterale și a reducerii tensiunilor regionale; 

11. recunoaște că influența Chinei și a Rusiei în regiunea Asia-Pacific reprezintă o provocare majoră de securitate pentru Japonia, precum și pentru 

interesele Uniunii Europene și, prin urmare, salută angajamentele APS de a aprofunda cooperarea dintre UE și Japonia în materie de securitate ca 

un bastion împotriva acestor amenințări; 

12. salută instituirea misiunii Japoniei la NATO la 1 iulie 2018; 

13. salută noua strategie a UE pentru îmbunătățirea conectivității cu Asia prin promovarea dialogului, stabilității, a cooperării regionale și 

internaționale, a rețelelor de transport, energetice și digitale interoperabile și a legăturilor interpersonale; subliniază oportunitățile oferite de 

conectivitate pentru intensificarea schimburilor în domeniile educației, științei, cercetării și culturii; 

14. face apel la extinderea cooperării bilaterale UE-Japonia și a cooperării multilaterale cu Coreea de Sud, RPDC, SUA și China în sprijinul 

eforturilor de asigurare a păcii și de menținere a stabilității în regiune, a coexistenței pașnice în Peninsula Coreeană și a denuclearizării complete, 

ireversibile și verificabile a RPDC; subliniază importanța continuării cooperării dintre Japonia și Coreea de Sud și a relațiilor de bună vecinătate 

dintre aceste țări, care ar putea contribui la stabilitatea regională și ar putea soluționa riscuri la adresa securității, cum ar fi RPDC; se angajează să 

sprijine presiunea internațională continuă asupra RPDC pentru a se asigura că se iau măsuri concrete în vederea denuclearizării; sprijină 

cooperarea internațională pentru găsirea modalității de soluționare a problemei cetățenilor japonezi dispăruți, în legătură cu care există temeri că 

ar fi fost răpiți de regimul nord-coreean; subliniază că stabilitatea în Asia de Nord-Est corespunde intereselor fundamentale ale Europei; 
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15. sugerează ca UE și Japonia să colaboreze pentru a crește capacitatea ASEAN în ceea ce privește agenda referitoare la integrarea regională și 

cooperarea și capacitatea de a soluționa în mod colectiv conflictele din regiune și să consolideze rolul central actual al ASEAN în ordinea 

multilaterală din Asia de Sud-Est; sprijină decizia luată la cel de-al 33-lea Forum ASEAN UE-Japonia de la Tokyo de a consolida și mai mult 

legăturile și de a aborda chestiunile regionale și internaționale de interes comun și de a conlucra pentru promovarea păcii și stabilității; consideră 

că promovarea și protecția drepturilor omului contribuie în mod eficient la atingerea acestor două obiective; solicită crearea de sinergii între 

strategia indo-pacifică liberă și deschisă a Japoniei și inițiativele UE, inclusiv planul de investiții al UE și rețelele transeuropene de transport 

extinse ale UE în vederea promovării cooperării la nivel mondial în materie de conectivitate; 

16. ia act de ambiția Japoniei de a deveni membru nepermanent al Consiliului de Securitate al ONU în perioada 2023-2024 și salută contribuția sa în 

cadrul ONU în domenii precum dezarmarea și neproliferarea, menținerea și consolidarea păcii și securitatea; 

Cooperarea sectorială 

17. evidențiază perspectivele și impulsul pe care APS îl oferă dezvoltării relațiilor culturale și cooperării în domeniul tineretului, educației și 

sportului; ia act de nivelurile actuale scăzute ale schimburilor interpersonale și de barierele lingvistice; propune investiții suplimentare pentru a 

spori interacțiunea dintre cetățeni, dialogul educațional și cultural, programele de mobilitate academică în cadrul Erasmus + și diplomația publică 

în vederea promovării înțelegerii reciproce și a diversității culturale; 

18. atrage atenția asupra impulsului pe care APS îl oferă continuării cooperării sectoriale în ceea ce privește protecția consumatorilor și schimburile 

de informații despre regimurile de reglementare și de supraveghere pentru sectorul financiar; 

19. consideră că UE și Japonia, în calitate de donatori de bază la nivel mondial, având o lungă istorie de acordare de asistență oficială pentru 

dezvoltare țărilor mai puțin dezvoltate din Asia de Est și, mai recent, din Africa, Orientul Mijlociu și America Latină, sunt parteneri firești, 

împreună cu guvernele beneficiare, pentru coordonarea ajutoarelor și asigurarea coerenței; subliniază că obiectivul principal al ajutorului pentru 

dezvoltare este reducerea sărăciei prin atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă și așteaptă cu interes cooperarea reciprocă în vederea 

realizării acestor obiective; 

20. salută ratificarea de către Japonia în 2016 a Acordului de la Paris privind schimbările climatice și îndeamnă la punerea efectivă în aplicare a 

acestuia, Japonia luând inițiativa în ceea ce privește combaterea proactivă a schimbărilor climatice și intensificarea eforturilor de atenuare a 

acestora; solicită UE și Japoniei să își intensifice cooperarea în domeniul energiei sustenabile, de exemplu în ceea ce privește dezvoltarea 

formelor de transport cu emisii reduse; subliniază faptul că grupul consultativ privind schimbările climatice al ministrului de externe și-a publicat 

raportul în februarie 2018, punând în centrul strategiei diplomației Japoniei în domeniul energiei necesitatea tranziției energetice către sursele 

regenerabile de energie; 

21. salută includerea gestionării sustenabile a pădurilor în acord și așteaptă cu interes continuarea schimbului de bune practici privind exploatarea 
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forestieră ilegală, pe baza experienței acumulate în temeiul Regulamentului UE privind lemnul, în vederea introducerii obligației de diligență în 

legislația japoneză; 

22. regretă încercarea Japoniei de a asigura încetarea moratoriului privind vânătoarea de balene în scopuri comerciale la reuniunile Comisiei 

internaționale pentru vânătoarea de balene (IWC) din septembrie 2018 și solicită suspendarea vânătorii de balene în scopuri științifice; 

23. subliniază că Japonia este a doua mare piață de cosmetice din lume; reamintește că testarea produselor cosmetice pe animale și vânzarea 

produselor cosmetice importate testate pe animale sunt interzise în UE; în acest context, încurajează părțile să facă schimb de informații și să 

coopereze în vederea eliminării testării produselor cosmetice pe animale în Japonia; 

24. subliniază importanța conservării diversității biologice și încurajează Japonia să renunțe la rezervele sale față de Convenția privind comerțul 

internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție (CITES); 

25. solicită ratificarea rapidă a acordului provizoriu de către parlamentele statelor membre ale UE și punerea în aplicare temeinică a acestuia în toate 

sectoarele; 

o 

o     o 

26. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Serviciului European de Acțiune Externă, 

Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor 

membre, precum și guvernului și Dietei Naționale a Japoniei. 

 

 





 

 399 

Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0508 

Acordul euro-mediteraneean privind serviciile aeriene între UE și Iordania (aderarea Croației) *** 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 12 decembrie 2018 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în 

numele Uniunii și al statelor sale membre, a unui Protocol de modificare a Acordului euro-mediteraneean privind serviciile aeriene dintre 

Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Regatul Hașemit al Iordaniei, pe de altă parte, pentru a se ține seama de 

aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (07067/2015 – C8-0189/2016 – 2015/0003(NLE)) 

 

(Procedura de aprobare) 

Parlamentul European, 

– având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (07067/2015), 

– având în vedere proiectul de Protocol de modificare a Acordului euro-mediteraneean privind serviciile aeriene dintre Uniunea Europeană și 

statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Regatul Hașemit al Iordaniei, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația 

la Uniunea Europeană (07066/2015), 

– având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 100 alineatul (2) și articolul 218 alineatul (6) al doilea 

paragraf litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0189/2016), 

– 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 transport și turism (A8-0371/2018), 
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1. aprobă încheierea protocolului; 

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor 

membre și ale Regatului Hașemit al Iordaniei. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0511 

Pachetul privind piața unică  

Rezoluţia Parlamentului European din 12 decembrie 2018 referitoare la pachetul privind piața unică  (2018/2903(RSP)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere comunicarea Comisiei din 28 octombrie 2015, intitulată „Ameliorarea pieței unice: mai multe oportunități pentru cetățeni și pentru 

întreprinderi (COM(2015)0550), 

– având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 28 octombrie 2015 intitulat „Raport privind integrarea pieței unice și 

competitivitatea în UE și în statele sale membre” (SWD(2015)0203), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 6 mai 2015 intitulată „O strategie privind piața unică digitală pentru Europa” (COM(2015)0192), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 13 aprilie 2011 intitulată „Actul privind piața unică – Douăsprezece pârghii pentru stimularea creșterii 

și întărirea încrederii – «Împreună pentru o nouă creștere»” (COM(2011)0206), 

– având în vedere comunicarea Comisiei din 3 octombrie 2012 intitulată „Actul privind piața unică II – Împreună pentru o nouă creștere” 

(COM(2012)0573), 

– având în vedere raportul elaborat de Mario Monti la 9 mai 2010 și adresat președintelui Comisiei Europene, intitulat „O nouă strategie pentru piața 

unică – În serviciul economiei și societății din Europa”, 
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– având în vedere Rezoluția sa din 11 martie 2015 referitoare la guvernarea pieței unice în cadrul semestrului european din 20151, 

– având în vedere studiul său din septembrie 2014, comandat de Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor, intitulat „Costurile non-

Europei pe piața unică”, 

– având în vedere studiul său din ianuarie 2016, comandat de Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor, intitulat „O strategie pentru 

finalizarea pieței unice: bonusul de o mie de miliarde de euro”, 

– având în vedere Rezoluția sa din 26 mai 2016 referitoare la barierele netarifare de pe piața unică2, bazată pe un raport al Comisiei pentru piața 

internă și protecția consumatorilor, 

– având în vedere Rezoluția sa din 26 mai 2016 referitoare la Strategia privind piața unică3, bazată pe un raport al Comisiei pentru piața internă și 

protecția consumatorilor, 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 10 mai 2017 intitulată „Evaluarea la jumătatea perioadei a punerii în aplicare a strategiei privind piața 

unică digitală – O piață unică digitală conectată pentru toți” (COM(2017)0228), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 22 noiembrie 2018 intitulată „Piața unică într-o lume în schimbare – Un atu unic ce necesită un 

angajament politic reînnoit” (COM(2018)0772), 

– având în vedere articolul 123 alineatele (2) și (4) din Regulamentul său de procedură, 

A. întrucât piața unică a fost și rămâne baza integrării europene și reprezintă o economie socială de piață foarte competitivă, precum și o forță motrice 

a creșterii economice și a creării de locuri de muncă; întrucât acest lucru a fost subliniat și pe parcursul recentelor negocieri privind retragerea 

Regatului Unit din UE; 

B. întrucât peste tot în lume are loc un proces de transformări rapide și profunde, care afectează și piața unică a UE; 

C. întrucât potențialul pieței unice nu este valorificat pe deplin; 

D. întrucât piața unică nu poate fi privită în termeni pur economici; 

                                                 
1  JO C 316, 30.8.2016, p. 98. 
2  JO C 76, 28.2.2018, p. 105. 
3  JO C 76, 28.2.2018, p. 112. 
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E. întrucât, potrivit propriilor studii ale Parlamentului, câștigurile economice anticipate generate de finalizarea pieței unice se ridică la o mie de 

miliarde EUR de creștere a PIB-ului la nivel colectiv în întreaga Uniune, inclusiv eventuale câștiguri semnificative în sectorul serviciilor; 

F. întrucât se impune o abordare strategică și cuprinzătoare și întrucât reacțiile la problemele întâmpinate ar trebui să fie deopotrivă de natură politică 

și tehnică; 

G. întrucât semnalele recente în materie de transpunere nu sunt încurajatoare; întrucât, în conformitate cu Comunicarea Comisiei referitoare la piața 

unică într-o lume în schimbare, deficitul de transpunere constatat în iunie 2018 pentru 16 directive cu date de transpunere cuprinse între decembrie 

2017 și mai 2018 a fost de 25%, 

1. salută obiectivele generale ale Comunicării Comisiei privind piața unică într-o lume în schimbare, publicată cu doar câteva luni înainte de alegerile 

europene din 2019, cu ocazia celei de a 25-a aniversări a pieței unice; 

2. subliniază faptul că o piață unică funcțională este unul dintre elementele fundamentale ale Uniunii Europene, iar aprofundarea pieței unice ar trebui, 

prin urmare, să ocupe din nou un loc prioritar pe agenda politică, deoarece își aduce aportul la libertate, oportunități și prosperitate în Europa, 

creează drepturi și obligații concrete pentru cetățeni, lucrători, consumatori, antreprenori și întreprinderi și aduce beneficii unui număr de peste 500 

de milioane de europeni și de peste 21 de milioane de IMM-uri; 

3. subliniază necesitatea eliminării urgente a barierelor nejustificate ce mai există pe piața unică, pentru a obține rezultate concrete și rapide în ceea ce 

privește creșterea economică, inovarea, crearea de locuri de muncă, diversitatea pentru consumatori și noile modele economice; 

4. subliniază că Uniunea trebuie să depună eforturi pentru ca libera circulație a serviciilor să aibă aceeași prioritate ca libera circulație a bunurilor în 

cadrul pieței unice; subliniază că libera circulație a serviciilor este mult mai puțin dezvoltată decât libera circulație a bunurilor; 

5. subliniază că, deși barierele tarifare de pe piața unică au fost eliminate, există încă, sub diverse forme, foarte multe bariere netarifare nejustificate; 

subliniază că, pentru a se consolida piața unică și pentru a se soluționa problema acestor bariere nejustificate, este necesar să fie întreprinse acțiuni 

urgente atât la nivelul UE, cât și la nivel național; 

6. consideră că o integrare mai profundă a pieței unice necesită mai mult curaj și angajament politic decât în urmă cu 25 de ani, precum și eforturi mai 

mari pentru a elimina decalajul dintre retorică și rezultate și pentru a corecta deficiențele; 

7. este convins de importanța unor condiții de concurență echitabile pentru a se putea realiza o integrare mai profundă, condiții care să se aplice 

tuturor actorilor din toate statele membre; 
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8. observă că doar 7% dintre IMM-uri oferă online bunuri și servicii clienților din alte state membre și numai 15% dintre consumatori profită de 

această posibilitate și evidențiază faptul că, prin finalizarea pieței unice digitale, s-ar putea obține venituri de peste 415 miliarde EUR și ar putea fi 

create noi locuri de muncă în acest domeniu; 

9. reliefează că aceste date demonstrează clar necesitatea urgentă de a depune în continuare eforturi pentru ca sfera digitală să devină pe deplin 

accesibilă pentru cetățeni și întreprinderi, iar încrederea consumatorilor în dimensiunea digitală să crească; 

10. solicită cu insistență să se abandoneze distincția depășită dintre piața unică „digitală” și piața unică „offline”, deoarece soluțiile digitale reprezintă 

un element indispensabil al economiei moderne, precum și al produselor și serviciilor pe care le oferă aceasta, fiecare aspect al pieței unice trebuind 

să fie pregătit pentru mediul digital; 

11. invită Comisia să depună în continuare eforturi în vederea finalizării pieței unice digitale, prin propuneri ambițioase, cu scopul de a stabili norme 

comune moderne și eficace pentru a-i proteja pe consumatori, a ajuta administrațiile publice, a îmbunătăți competitivitatea întreprinderilor și IMM-

urilor europene și a genera o concurență loială; 

12. consideră că, pentru a apăra și a aprofunda piața unică, este esențial să se apere cu fermitate cele patru libertăți, și anume libera circulație a 

persoanelor, a serviciilor, a bunurilor și a capitalurilor, atât fizică, cât și online, și subliniază necesitatea ca toți actorii UE să acționeze în 

conformitate cu normele stabilite de comun acord; 

13. evidențiază că noua legislație ar trebui să reflecte în mod consecvent ambiția de integrare a pieței, necesitatea eliminării barierelor administrative și 

normative nejustificate și nevoia de a rezista de-a lungul timpului; 

14. subliniază faptul că piața unică se supune din ce în ce mai mult unor presiuni din partea normelor naționale care contravin principiilor ce stau la 

baza pieței unice, în special din partea normelor de la nivel național care afectează libera circulație a bunurilor și serviciilor; recunoaște că măsurile 

naționale nejustificate și disproporționate, precum și măsurile necoordonate ar putea pune în pericol unitatea și eficacitatea pieței unice; 

reamintește, cu toate acestea, că anumite măsuri pot fi îndreptățite și necesare pentru a proteja obiectivele de interes public, astfel cum acestea sunt 

recunoscute în tratate; 

15. subliniază că este important să se asigure eficacitatea practică a normelor: cetățenii și întreprinderile pot beneficia de numeroasele avantaje ale 

pieței unice doar dacă normele stabilite de comun acord funcționează efectiv în practică și le aduc beneficii cetățenilor și întreprinderilor; 

16. îndeamnă Comisia să utilizeze mai bine instrumentele existente pentru a lua măsuri împotriva normelor naționale care nu sunt în conformitate cu 

legislația privind piața unică; 
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17. recunoaște că structura de guvernanță a pieței unice trebuie în mod clar să fie consolidată pentru a garanta mecanisme eficiente de monitorizare și 

pentru a detecta transpunerea necorespunzătoare a legislației privind piața unică sau implementarea și aplicarea neadecvate, asigurându-se astfel 

aplicarea, acolo unde este necesar, a procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor; 

18. sprijină ferm invitația Comisiei adresată Consiliului European de a consacra pieței unice, în toate dimensiunile sale, o discuție aprofundată la 

nivelul șefilor de stat sau de guvern, în vederea identificării priorităților comune pentru acțiuni și mecanisme adecvate care să sprijine noul 

angajament politic, atât de necesar, față de piața unică; 

19. îndeamnă viitoarea Comisie ca, pentru următorul mandat 2019-2024, să adopte un calendar ambițios al acțiunilor legate de piața unică; regretă 

faptul că Comisia a prezentat o serie de inițiative legislative prea târziu pentru a fi examinate în mod corespunzător de către colegislatori și pentru a 

fi adoptate înainte de sfârșitul actualului mandat; 

20. solicită Consiliului European să își asume un nou angajament de a finaliza piața unică până în 2025, inclusiv un nou calendar public de măsuri, 

astfel cum au procedat liderii europeni în 1985; este totuși foarte îngrijorat de blocarea completă a mai multor inițiative legislative în Consiliu, 

acesta nereușind să adopte o poziție cu privire la ele; solicită Consiliului să pună capăt acestei situații, care afectează atât cetățenii noștri, cât și 

întreprinderile noastre; 

21. reamintește Comisiei și Consiliului responsabilitățile care le revin în legătură cu piața unică, în special față de cetățenii și de întreprinderile 

europene; 

22. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0513 

Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune  

Rezoluţia Parlamentului European din 12 decembrie 2018 referitoare la Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii externe și de 

securitate comune (2018/2097(INI)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere Raportul anual al Consiliului către Parlamentul European privind politica externă și de securitate comună, 

– având în vedere articolele 21 și 36 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), 

– având în vedere Carta Organizației Națiunilor Unite, 

– având în vedere Actul final al Conferinței pentru Securitate și Cooperare în Europa din 1975, publicat de către Organizația pentru Securitate și 

Cooperare în Europa (OSCE), 

– având în vedere Tratatul Atlanticului de Nord, 

– având în vedere Declarația comună privind cooperarea UE-NATO, din iulie 2018, 

– având în vedere declarația Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) cu 
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privire la responsabilitatea politică1, 

– având în vedere Strategia globală pentru politica externă și de securitate a Uniunii Europene din 2016, 

– având în vedere comunicarea comună a Comisiei și a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate din 7 iunie 

2017, referitoare la „O abordare strategică a rezilienței în cadrul acțiunii externe a UE” (JOIN(2017)0021), 

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe (A8-0392/2018),  

A. întrucât mediul de securitate al UE este acum mai volatil, mai imprevizibil, mai complex și mai ambiguu decât în orice moment de la sfârșitul 

Războiului Rece, confruntându-se cu conflicte interstatale, dezastre naturale, terorism, state eșuate, atacuri cibernetice și războaie hibride; 

întrucât politicile actuale ale UE ar putea să nu mai fie suficiente pentru a promova o vecinătate stabilă și prosperă; întrucât UE are o 

responsabilitate din ce în ce mai mare de a-și proteja propria securitate, apărându-și, în același timp, interesele și valorile;  

B. întrucât acțiunea externă a UE are un impact direct asupra vieții cetățenilor noștri, atât în interiorul, cât și în exteriorul Uniunii Europene, fie prin 

sprijinirea păcii, a cooperării economice, a securității și a stabilității în interiorul și în afara granițelor noastre, prin prevenirea crizelor înainte ca 

acestea să aibă loc, prin gestionarea lor pentru a evita efectele de propagare negative sau prin înlesnirea soluționării pașnice a conflictelor; 

C. întrucât populația UE este în declin și se estimează că va reprezenta doar 5 % din populația mondială în jurul anului 2050, față de 13 % în 1960; 

D. întrucât se preconizează că mai mult de jumătate din creșterea populației la nivel mondial până în 2050 se va produce în Africa, care se 

preconizează că va reprezenta 1,3 miliarde din cele 2,4 miliarde de persoane suplimentare de pe planetă; întrucât concentrarea acestei creșteri în 

unele dintre țările cele mai sărace va conduce la o serie de noi provocări care, dacă nu sunt abordate încă de pe acum, vor avea efecte distructive 

atât pentru țările în cauză, cât și pentru Uniune; 

 

E. întrucât este posibil ca, până în 2050, China, SUA și India să fi devenit cele mai mari puteri economice mondiale, cu o putere politică încă și mai 

mare, în timp ce, într-o redistribuire pe termen lung a importanței economice și politice, niciuna dintre cele mai mari economii din lume nu va fi 

un stat membru al UE și, prin urmare, Uniunea Europeană se va confrunta cu un echilibru al puterii mondiale total diferit, lucru care va necesita 

eforturi susținute pentru a întări instituțiile de guvernare la nivel mondial existente;  

F. întrucât noua ordine mondială este caracterizată din ce în ce mai mult de asimetrie, numeroși actori nestatali extinzându-și influența în ultimul 

deceniu, de la ONG-uri care promovează drepturile omului, comerțul echitabil și gestionarea sustenabilă a resurselor naturale, până la 

                                                 
1  JO C 210, 3.8.2010, p. 1. 
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corporațiile transnaționale care influențează politica guvernamentală și activiștii de pe rețelele de socializare care solicită schimbări democratice; 

întrucât grupările internaționale ale crimei organizate și organizațiile teroriste încearcă să submineze principiile democratice; întrucât, cu toate 

acestea, multilateralismul de care Europa este profund atașată este pus din ce în ce mai mult sub semnul întrebării, și cu toate acestea nici un 

actor statal sau nestatal emergent nu poate impune o perspectivă asupra lumii de necontestat; 

G. întrucât mondializarea a crescut interdependența, deciziile luate la Beijing sau la Washington având un impact direct asupra vieților noastre; 

întrucât, la rândul său, interdependența a dus la informarea opiniei publice mondiale cu privire la necesitatea unor soluții transnaționale pentru 

problemele transnaționale și a unor organizații multilaterale eficace pentru a îmbunătăți guvernarea la nivel mondial; 

H. întrucât aproape un sfert din populația lumii trăiește în state sau în societăți fragile; întrucât acestea reprezintă, din ce în ce mai mult, un teren 

fertil pentru inegalitate socio-economică care, împreună cu schimbările climatice, constituie o provocare imediată pentru stabilitate, democrație și 

pace; 

I. întrucât poziția de lider și influența la nivel mondial la care aspiră UE au fost subminate ca urmare a crizei financiare, a gestionării crizei fără 

precedent a migrației și refugiaților, a euroscepticismului în creștere, a proliferării crizelor în vecinătatea noastră, a lipsei de coerență în politica 

externă, a creșterii scepticismului opiniei publice europene privind proiectarea forței în străinătate și a lipsei de autonomie strategică reală a UE, 

care a dat naștere unei tendințe de a reacționa la evenimente, mai degrabă decât de a le modela; întrucât, cu toate acestea, UE rămâne liderul 

mondial în ceea ce privește standardele de reglementare; 

J. întrucât unele democrații occidentale au devenit mai vulnerabile, mai protecționiste și mai orientate spre interior și pendulează spre extreme într-

o perioadă în care cooperarea multilaterală este singura modalitate de a răspunde în mod eficient încercărilor la nivel mondial; întrucât unele 

puteri cum ar fi China sau Rusia caută să umple acest spațiu gol și încearcă să conteste, mai degrabă decât să accepte, guvernarea globală 

existentă bazată pe dreptul internațional; întrucât aceste din urmă state abordează în mod diferit cooperarea pentru dezvoltare care nu este legată 

de îmbunătățirile aduse statului de drept sau de alte reforme democratice; 

K. întrucât Planul comun de acțiune cuprinzător (JCPOA) cu Iranul este o realizare multilaterală semnificativă pe calea către un Orient Mijlociu 

stabil și pașnic; întrucât decizia Președintelui Trump de retragere din Acordul nuclear cu Iranul și de impunere de sancțiuni secundare asupra 

întreprinderilor europene care desfășoară activități comerciale legitime cu Iranul este profund regretabilă și subminează suveranitatea economică 

europeană, evidențiind, astfel, dependența problematică a Europei de sistemul de tranzacționare în dolari; întrucât UE și statele sale membre și-au 

reafirmat angajamentul față de JCPOA și au adoptat măsuri pentru a proteja interesele economice europene legitime; 

L. întrucât Statul Islamic, rețeaua Al-Qaida și alte organizații teroriste internaționale reprezintă în continuare o amenințare semnificativă pentru 

Europa și pentru națiunile lumii; 

M. întrucât securitatea europeană are la bază ambiția unei autonomii strategice comune, subliniată în cadrul Strategiei globale a Uniunii; întrucât o 
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politică externă comună ambițioasă, credibilă și eficace trebuie să fie sprijinită prin resurse financiare și mijloace adecvate și trebuie să se bazeze 

pe o abordare coerentă, oportună și consecventă din partea statelor membre ale UE; 

1. subliniază că este timpul ca Uniunea Europeană să își ia destinul în mâinile sale; consideră că UE ar trebui să își asume rolul de putere politică și 

economică suverană deplină în relațiile internaționale, care contribuie la soluționarea conflictelor din întreaga lume și influențează guvernarea la 

nivel mondial; subliniază, prin urmare, că este necesară o politică externă și de securitate comună veritabilă, bazată pe autonomie strategică și pe 

integrarea acesteia, inclusiv în ceea ce privește capacitățile, în domeniul industriei și al operațiunilor, pentru a promova interesele noastre 

comune, precum și principiile și valorile noastre; 

2. este convins că niciun stat membru al UE nu poate răspunde, de unul singur, în mod eficace, provocărilor mondiale actuale; consideră că, unindu-

și forțele în cadrul UE, statele membre pot exercita o influență pe plan mondial pe care nu ar putea-o deține altfel; are convingerea că 28 de state 

membre care colaborează pentru a găsi poziții coerente și unite, reprezentând 500 de milioane de cetățeni, au un efect de levier mai puternic în 

negocierile internaționale, în promovarea drepturilor omului și a răspunderii și în instituirea unor reglementări și standarde internaționale politice, 

democratice, ecologice, sociale și economice; în plus, consideră că, sub protecția modelului social al UE, mondializarea poate reprezenta o 

oportunitate pentru cetățenii UE, și nu o amenințare, iar acest lucru trebuie să fie comunicat în mod clar și pozitiv de către liderii europeni și 

naționali; 

3. regretă faptul că prea adesea, statele membre acordă prioritate intereselor naționale, indiferent de posibilele consecințe la nivel european, 

subminând astfel eficacitatea, coerența și eficiența UE și, prin urmare, credibilitatea acesteia ca actor mondial; solicită o mai bună împărțire a 

responsabilităților, o mai mare solidaritate și o mai bună coordonare între UE și statele membre; reamintește că este necesar ca politicile externe 

ale Uniunii să fie coerente, atât între ele, cât și cu alte politici cu dimensiune externă, precum și ca acestea să fie coordonate cu partenerii externi; 

consideră că o bună cooperare între statele membre este esențială pentru a proteja democrația, valorile noastre comune, libertatea și standardele 

noastre sociale și de mediu; subliniază necesitatea de a extinde cooperarea dintre statele membre, țările partenere și organizațiile internaționale; 

4. reamintește că, luând în considerare ansamblul celor 28 de state membre, UE este cea mai mare economie mondială, cu peste o jumătate de 

miliard de locuitori, iar euro este a doua monedă de rezervă ca importanță; subliniază că, pe baza contribuțiilor colective ale instituțiilor UE și ale 

fiecărui stat membru, UE este, de asemenea, cel mai important donator de ajutoare pentru dezvoltare din lume; 

5. subliniază că abordarea europeană a relațiilor externe se caracterizează prin: 

– promovarea și protejarea valorilor universale precum libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept și respectarea drepturilor omului, 

precum și libertățile fundamentale, inclusiv drepturile minorităților; 

– un angajament în favoarea multilateralismului și a dreptului internațional bazat pe norme, cu sprijinul sistemului ONU și al organizațiilor 

regionale precum OSCE; 



 

 411 

– punerea accentului pe prevenirea și gestionarea conflictelor, mediere, soluționarea pașnică a conflictelor, edificarea păcii și crearea de 

instituții; 

– promovarea dezvoltării sustenabile, a ajutorului și a cooperării economice, a comerțului echitabil, a acordurilor ecologice și a surselor 

alternative de energie; 

6. subliniază că UE ar trebui să respecte principiile sale, ale democrației, drepturilor omului și statului de drept, astfel cum sunt consacrate în tratate; 

subliniază că este important să se evalueze dacă promovarea acestor principii în țările terțe a fost realizată cu succes și dacă pot fi realizate 

îmbunătățiri suplimentare; subliniază că reputația UE ca promotor al acestor principii ar putea fi susținută numai dacă aceasta se asigură că exact 

aceste principii sunt protejate și adoptate în toate statele sale membre; 

7. încurajează, de asemenea, luarea în considerare a politicii „mai puțin pentru mai puțin” pentru acele țări care dau înapoi din punctul de vedere al 

guvernării, al democrației și al drepturilor omului; consideră că UE ar trebui să își utilizeze mai eficient instrumentele de politică externă, 

inclusiv instrumentele comerciale și de dezvoltare, cum ar fi acordurile bilaterale cu țările terțe, atunci când au loc încălcări ale standardelor 

democratice și ale drepturilor omului, asigurându-se în special că nu se ratifică niciun acord până când nu se respectă criteriile de referință în 

domeniul drepturilor omului; invită UE și statele membre să adopte ordonanțe în cazurile de avere nejustificată pentru a combate corupția în 

țările terțe; reamintește că sancțiunile economice constituie un instrument puternic de diplomație coercitivă; ia act de faptul că, în anumite cazuri, 

pozițiile de politică externă adoptate de Parlamentul European nu sunt urmate de o acțiune la nivelul Uniunii și insistă ca SEAE și Consiliul să 

țină seama în mai mare măsură de acestea; 

8. invită Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE), Comisia și statele membre să acționeze în mod strategic prin urmărirea unei abordări 

integrate și prin utilizarea tuturor mijloacelor de care dispun, inclusiv a instrumentelor comerciale, de dezvoltare, diplomatice, civile și militare 

din cadrul politicii europene de securitate și apărare (PESC), precum și comunicarea strategică și diplomația publică pentru a întări influența 

geopolitică și imaginea de ansamblu a UE în lume și a proteja interesele acesteia, inclusiv prin consolidarea suveranității economice și a 

autonomiei strategice a UE; subliniază rolul complementar pe care îl pot juca în acest proces diplomația ecologică, culturală, academică și alte 

forme „alternative” de diplomație; 

9. solicită să fie puse la dispoziție resurse financiare suficiente pentru acțiunea externă a UE în cadrul următorului cadru financiar multianual 

(CFM) (2021-2027), iar UE să își concentreze resursele pe prioritățile strategice; reamintește rolul important al instrumentelor financiare externe 

ale UE în promovarea intereselor de politică externă ale UE; subliniază importanța întăririi coerenței, a eficacității, a capacității de reacție și a 

flexibilității instrumentelor de finanțare externă; subliniază necesitatea de a implica în mod adecvat Parlamentul în controlul și coordonarea 

strategică ale instrumentelor; consideră că încercările din ce în ce mai importante din vecinătatea și din afara UE necesită credite mult mai mari 

pentru acțiuni externe și o întărire considerabilă a misiunilor PSAC; 

10. invită SEAE să formeze „coaliții formate în jurul unor probleme specifice” cu țări care împărtășesc aceeași viziune, pentru a promova o ordine 
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internațional bazată pe norme, multilateralismul și comerțul liber și echitabil, precum și să urmărească soluții de cooperare la încercările globale, 

inclusiv la echilibrul de putere care este în curs de schimbare; invită SEAE să colaboreze cu puterile emergente în ceea ce privește furnizarea de 

bunuri publice globale, cum ar fi pacea și securitatea, inclusiv prin cooperarea cu privire la operațiunile de prevenire și gestionare a crizelor din 

întreaga lume, prin atenuarea schimbărilor climatice, inclusiv gestionarea sustenabilă a resurselor naturale, a apei și aerului curate și a pământului 

nepoluat, precum și în ce privește apărarea și promovarea drepturilor omului și a stabilității financiare; reamintește importanța relațiilor 

interparlamentare în vederea sprijinirii acestor obiective; 

11. condamnă utilizarea repetată de către Rusia a dreptului său de veto în cadrul Consiliului de Securitate al ONU și consideră că acest lucru 

subminează eforturile internaționale de pace și de soluționare a conflictelor; constată că blocajele din cadrul Consiliului de Securitate al 

Organizației Națiunilor Unite împiedică acțiunea comunității internaționale și soluționarea crizelor; solicită încă o dată statelor membre să susțină 

o reformă a componenței și a funcționării sale; subliniază că UE este hotărâtă să întărească rolul internațional al ONU; 

12. ia act de faptul că UE a jucat un rol important în de-escaladarea și soluționarea crizelor de politică externă, și anume atunci când unele state 

membre au preluat inițiativa sub egida Uniunii în ansamblul său, cum ar fi în cadrul negocierilor în formatul Normandia sau în formatul UE3 + 3 

cu Iranul; consideră că, urmărind intensificarea cooperării în materie de securitate și de apărare pe termen lung, crearea, atunci când este cazul, a 

unor coaliții ad-hoc de state membre care pot interveni rapid pentru a face față crizelor internaționale ar putea face ca acțiunea externă a UE să fie 

mai flexibilă și mai receptivă pe termen scurt în răspunsul la situațiile schimbătoare, reducând presiunea de a atinge un consens universal între 

statele membre; 

13. salută rolul tot mai important al UE, inclusiv al misiunilor civile și militare din cadrul PSAC în menținerea păcii, prevenirea conflictelor, întărirea 

securității internaționale și reconstrucția post-conflict ca mijloace de asigurare a unei păci de lungă durată; reamintește succesul crescut al 

soluționării conflictelor atunci când femeile au un rol oficial în acest proces și solicită ca acestea să participe în mai mare măsură la astfel de 

misiuni; 

14. înțelege că proximitatea amenințărilor determină prioritățile politice; invită, cu toate acestea, toate statele membre să respecte principiul 

solidarității consacrat în tratate (articolul 80 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene) și să ia măsurile necesare pentru a răspunde în 

comun la criza migrației, la fel cum toate statele membre au reacționat cu solidaritate la provocările pe care le reprezintă o Rusie sigură pe ea și 

China în chestiuni economice și de securitate; consideră, de asemenea, că crizele actuale au testat dorința statelor membre de a coopera mai 

eficient pentru abordarea încercărilor comune; solicită mai mult ajutor umanitar și o mai mare asistență pentru populațiile afectate de conflicte; 

15. constată că securitatea internă și cea externă sunt din ce în ce mai interconectate; evidențiază necesitatea de a întări reziliența internă a UE la 

ingerințele externe și de a formula o strategie comună cu partenerii internaționali, în ceea ce privește protejarea atât a infrastructurii esențiale, cât 

și a instituțiilor fundamentale și a simbolurilor distinctive ale democrațiilor noastre; sprijină Comisia și VP/ÎR în îmbunătățirea în continuare a 

rezilienței UE, ca parte a unei strategii de reducere a riscurilor, la atacurile teroriste, în special la terorismul jihadist, care reprezintă una dintre 

principalele încercări cu care se confruntă în prezent siguranța publică în UE, la radicalizare, la migrația ilegală, la utilizarea repetată a armelor 
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chimice, la propagandă, la campaniile de dezinformare online și offline, la încercările Rusiei de a efectua atacuri cibernetice și a interveni în 

campaniile electorale și în campaniile pentru referendumuri, precum și la alte amenințări hibride, toate necesitând acțiuni de contracarare rapide, 

hotărâte și coordonate; consideră că ar trebui să fie adoptate toate măsurile posibile pentru a evita orice ingerință în alegerile pentru Parlamentul 

European din 2019; 

16. pune în evidență faptul că parteneriatul transatlantic se confruntă cu un număr semnificativ de încercări și perturbări pe termen scurt, dar că 

acesta rămâne indispensabil pentru securitatea și prosperitatea de ambele părți ale Atlanticului; regretă retragerea progresivă a SUA din ordinea 

mondială multilaterală bazată pe norme și anume retragerea sa din Acordul de la Paris, din JCPOA, din Acordul de parteneriat transpacific (TPP) 

și din Consiliul ONU pentru Drepturile Omului, oprirea finanțării pentru UNRWA și pentru diverse agenții ale ONU și foruri multilaterale, 

precum și pentru operațiunile de menținere a păcii, și atacurile sale asupra Curții Penale Internaționale (CPI); invită UE să dea dovadă de unitate, 

fermitate și proporționalitate în răspunsurile sale la astfel de decizii, să își reafirme sprijinul deplin pentru JCPOA, să asigure rezultate economice 

tangibile cu Iranul și să protejeze întreprinderile europene care investesc în Iran împotriva sancțiunilor impuse de SUA; în plus, solicită UE să își 

intensifice eforturile privind diplomația în domeniul schimbărilor climatice și să includă aderarea la Acordul de la Paris în orice acord comercial 

și de investiții; 

17. subliniază că investițiile în stabilitatea și prosperitatea Balcanilor de Vest trebuie să constituie în continuare o prioritate majoră pentru Uniunea 

Europeană; reafirmă că perspectiva europeană pentru țările din Balcanii de Vest trebuie să ducă la statutul de membru cu drepturi depline a 

țărilor în cauză, cu condiția îndeplinirii tuturor criteriilor; subliniază că procesul de extindere este bazat pe merite și întemeiat pe condiții stricte și 

echitabile în concordanță cu aplicarea strictă a criteriilor de la Copenhaga și nu trebuie să depindă de nimic altceva decât de rezultatele concrete 

obținute de fiecare țară în parte cu privire la chestiuni precum corupția, practicile de spălare a banilor, transparența și independența judiciară; 

reafirmă importanța, pe parcursul acestui proces, a promovării reformelor necesare pentru o ordine internațională politică și economică de 

cooperare, întemeiată pe norme, care pune accentul pe statul de drept, pe respectarea drepturilor omului, în special a drepturilor minorităților, pe 

reconciliere și pe relațiile de bună vecinătate, pe securitate și migrație, pe dezvoltarea socio-economică și sustenabilă, pe transport și pe 

conectivitatea energiei, precum și pe agenda digitală; 

18. recunoaște importanța stabilității vecinătății estice pentru propria stabilitate a Uniunii și încurajează dezvoltarea unor relații din ce în ce mai 

strânse cu țările Parteneriatului estic; invită Comisia și SEAE să utilizeze în continuare puterea de transformare a UE la frontierele sale estice, 

întărind acordurile economice și de conectivitate, utilizând acordurile comerciale și de asociere, accesul la piața unică și contactele personale mai 

strânse, inclusiv prin facilitarea și liberalizarea vizelor atunci când toate condițiile au fost îndeplinite, ca stimulente pentru încurajarea reformelor 

democratice și adoptarea normelor și standardelor europene; invită, de asemenea, SEAE să monitorizeze procesele democratice din vecinătatea sa 

directă și să se asigure că progresele democratice nu sunt oprite sau inversate; 

19. reiterează angajamentul UE de a sprijini pentru suveranitatea, independența și integritatea teritorială a partenerilor săi; subliniază necesitatea de a 

aborda toate conflictele înghețate în conformitate cu dreptul, normele și principiile internaționale, de a crește sprijinul acordat rezidenților afectați 

de conflict, persoanelor strămutate în interiorul țării (PSI) și refugiaților și de a contracara încercările de destabilizare provenite din țările terțe, în 
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special din Rusia; își reafirmă condamnarea anexării ilegale de către Rusia a Crimeii și a intervenției militare a acesteia în estul Ucrainei; solicită 

să se depună eforturi susținute pentru a asigura punerea în aplicare a acordurilor de la Minsk și solicită ca sancțiunile UE împotriva Rusiei să fie 

prelungite până când aceasta respectă acordurile de la Minsk; condamnă, de asemenea, continuarea militarizării și deteriorarea securității și a 

situației umanitare din teritoriile georgiene ocupate Abhazia și Țhinvali/Osetia de Sud și invită Rusia să își îndeplinească obligațiile care îi revin 

în temeiul Acordului de încetare a focului din 2008 mediat de UE; 

20. reamintește că Marea Mediterană este frontiera dintre unele din cele mai inegale regiuni din lume; reiterează necesitatea urgentă de a stimula 

dezvoltarea economică și socială echitabilă a bazinului sudic mediteraneean și a Africii sub-sahariene și a sprijini țările în combaterea cauzelor 

profunde ale instabilității, cum ar fi conflictele armate, guvernarea nedemocratică și ineficientă, corupția și schimbările climatice, prin crearea de 

oportunități economice la nivel local, în special pentru tineri și pentru femei, în special în țările de origine ale migranților, prin colaborarea cu 

actorii pertinenți de pe teren și prin implicarea comunităților locale; ia act de propunerea președintelui Comisiei, dl Juncker, de a crea o nouă 

alianță pentru investiții și locuri de muncă sustenabile între Europa și Africa, precum și de inițiativa acestuia vizând să contopească diversele 

acorduri comerciale Europa-Africa într-un singur acord de liber-schimb între cele două continente, care poate fi încununat de succes numai dacă 

este prezentat ca un parteneriat economic între egali și dacă poate fi creat un mediu cu adevărat favorabil afacerilor și investițiilor; încurajează 

UE să utilizeze alte mecanisme ale PEV pentru a crește în continuare cooperarea dintre Uniune, țările partenere din vecinătatea sudică și actorii 

regionali principali, cu privire la aspecte regionale precum buna guvernare, securitatea, energia și combaterea schimbărilor climatice; își 

reiterează sprijinul pentru zona UE de stabilizare a PSAC și solicită întărirea acesteia; 

21. subliniază că UE trebuie să joace un rol principal în Orientul Mijlociu și în Golful Persic, prin intermediul puterii sale necoercitive decisive și 

prin deplina punere în aplicare a tuturor acordurilor de asociere existente; regretă profund decizia luată de guvernul SUA de a muta ambasada 

americană din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim; solicită ca UE să fie o forță motrice în procesul de redresare a unui proces de pace real în 

Orientul Mijlociu, care să vizeze o soluție bazată pe coexistența a două state; reafirmă întâietatea procesului de la Geneva condus de ONU în 

vederea soluționării conflictului din Siria, în conformitate cu Rezoluția 2254 a Consiliului de Securitate al ONU; condamnă sprijinul Rusiei și al 

Iranului pentru regimul Assad, crimele de război și crimele împotriva umanității comise de acesta și solicită UE și statelor sale membre să depună 

toate eforturile pentru a pune capăt crimelor împotriva poporului sirian și, mai presus de toate, utilizării armelor chimice împotriva acestuia; 

22. condamnă încălcările grave ale dreptului internațional umanitar și al drepturilor omului de către toate părțile implicate în Yemen, inclusiv 

atacurile generalizate asupra populației civile efectuate de către coaliția condusă de Arabia Saudită și rebelii Houthi; solicită ridicarea imediată a 

blocadei Yemenului și invită toate părțile la conflict să reia dialogul sub egida ONU și să depună eforturi în vederea unei încetări sustenabile a 

focului; salută decizia guvernelor Germaniei, Danemarcei și Finlandei de a pune capăt vânzărilor de arme către Arabia Saudită; solicită sancțiuni 

la nivelul UE împotriva persoanelor responsabile de asasinarea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi; 

23. evidențiază faptul că întărirea securității regionale în regiunea indo-pacifică este deosebit de importantă pentru interesele UE și ale statelor sale 

membre; solicită tuturor părților în cauză din regiune să își soluționeze neînțelegerile prin mijloace pașnice și să se abțină de la adoptarea unor 

măsuri unilaterale pentru schimbarea statu-quoului, inclusiv în Marea Chinei de Est și în Marea Chinei de Sud, pentru a garanta securitatea 
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regională; încurajează reluarea rapidă a discuțiilor bilaterale între China și Taiwan și își reafirmă sprijinul pentru participarea semnificativă a 

Taiwanului în organizații, mecanisme și activități internaționale; sprijină măsurile vizând aprofundarea relațiilor dintre Uniunea Europeană, 

statele sale membre și partenerii săi din Asia și încurajează cooperarea economică, diplomatică și în materie de securitate; 

24. în urma recentelor alegeri prezidențiale și parlamentare din regiune, își reafirmă angajamentul de a continua edificarea unor relații puternice cu 

țările Americii Latine, promovând apărarea democrației, statul de drept și drepturile omului ca piatră de temelie pentru o integrare și o cooperare 

mai aprofundată; își exprimă profunda îngrijorare cu privire la lipsa de respect pentru democrație, drepturile omului și statul de drept în Cuba, 

Nicaragua și Venezuela; ia act cu îngrijorare de rezultatele alegerilor din Brazilia și își exprimă speranța că noul guvern va respecta orientarea 

democratică și statul de drept; salută eforturile depuse de toate părțile în cauză în cadrul procesului de pace din Columbia; își reafirmă sprijinul 

deplin pentru acest proces de pace și pentru punerea sa efectivă în aplicare; 

25. consideră că, în ciuda importanței lor, puterea necoercitivă și întărirea instituțiilor nu pot fi suficiente, ele singure, pentru a exercita o influență 

într-o lume în care raporturile de forță și puterea coercitivă sunt tot mai semnificative; consideră că eficacitatea politicii externe a UE va depinde 

în cele din urmă, în mare măsură, de o combinație eficace de instrumente de putere coercitive și necoercitive, incluzând dialogul deschis, de 

capacitatea acesteia de a constitui un exemplu și de resursele și capacitățile care o sprijină, inclusiv resurse financiare adecvate, un 

multilateralism eficace, o combinație de putere necoercitivă și putere coercitivă convingătoare, gruparea capabilităților militare și disponibilitatea 

statelor membre de a ceda autoritatea decizională în acest context, precum și de a colabora cu NATO și cu alte țări care împărtășesc aceeași 

viziune; 

26. salută intensificarea cooperării în materie de apărare dintre statele membre ale UE și măsurile luate pentru a spori autonomia militară a UE, și 

anume înființarea unui centru european unic de comandă la Bruxelles pentru misiunile militare europene de instruire și eliminarea obstacolelor 

existente în calea desfășurării grupurilor tactice de luptă ale UE; consideră că instituirea unei cooperări structurate permanente (PESCO) în 

domeniul proiectelor de apărare și procesul anual coordonat de reexaminare privind apărarea (CARD) vor ajuta statele membre să își 

aprofundeze cooperarea în materie de apărare și să își cheltuiască mai eficient bugetele pentru apărare; salută propunerea VP/ÎR pentru 

Instrumentul financiar european pentru pace și noul cadru pentru misiunile civile din cadrul PSAC, precum și angajamentul de a avansa cu 

mobilitatea militară pentru a promova autonomia strategică europeană, inclusiv prin intermediul Inițiativei Europene de Intervenție; consideră că 

dezvoltarea unei industrii puternice a apărării întărește independența tehnologică a UE, inclusiv prin promovarea unei piețe unice pentru 

produsele de securitate cibernetică, pentru care capacitățile UE trebuie să crească; 

27. consideră că capacitatea de a trimite experți civili și forțe militare în conflictele din întreaga lume, în vederea promovării păcii și a stabilității, 

este o condiție prealabilă esențială pentru a deveni o putere politică credibilă, capabilă să structureze prevenirea conflictelor armate, asigurarea 

respectării acordurilor de pace și stabilizarea situațiilor fragile de după conflicte; invită SEAE și statele membre să dezvolte capacități civile și 

militare suficiente care să acopere întregul spectru de capacități terestre, aeriene, spațiale, maritime și cibernetice, și să depună eforturi în vederea 

elaborării unui instrument obligatoriu din punct de vedere juridic privind sistemele de arme pe deplin autonome, pentru a apăra obiectivele 

tratatului; subliniază importanța cooperării în curs dintre Uniunea Europeană și NATO, astfel cum se subliniază în Strategia globală a UE și în 
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declarația comună UE-NATO; subliniază că promovarea în continuare a uniunii apărării ar trebui să completeze obiectivele relațiilor externe ale 

UE; 

28. subliniază că elaborarea unor noi formate, cum ar fi un Consiliu de Securitate al UE, susținute de cancelarul Merkel și de președintele Macron, și 

a unor noi mijloace de coordonare mai strânsă în cadrul UE, precum și cu autoritățile internaționale, ar putea înlesni un proces decizional mai 

eficient pentru PESC; consideră că, odată cu crearea unor astfel de structuri, ar trebui instituite mecanisme pentru a asigura controlul democratic 

al acestora; 

29. sprijină organizarea unei dezbateri în cadrul UE privind noi formate, incluzând propunerea formulată de președintele Comisiei, dl Juncker, în 

discursul său privind Starea Uniunii din 12 septembrie 2018, de a trece la votul cu majoritate calificată (VMC) în domenii specifice ale PESC, în 

care, în prezent, tratatele impun unanimitate, în special în chestiunile legate de drepturile omului, de sancțiuni și de misiuni civile; încurajează 

statele membre să examineze mijloace prin care acestea pot să acționeze mai eficace în contextul PESC și al PSAC; consideră că utilizarea VMC 

ar permite UE să acționeze mai ferm, mai rapid și mai eficace; invită Consiliul European să preia această inițiativă prin utilizarea clauzei-pasarelă 

[articolul 31 alineatul (3) din TUE]; încurajează Consiliul European să ia în considerare extinderea votului cu majoritate calificată la alte domenii 

ale PESC, ca parte a unei dezbateri mai largi privind utilizarea votului majoritar pentru politicile UE; recunoaște necesitatea de a căuta soluții 

creative pentru cooperarea viitoare dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit în domeniul PESC și PSAC, ținând seama de principiile stabilite în 

rezoluția sa din 14 martie 2018 referitoare la cadrul viitoarelor relații dintre UE și Regatul Unit; 

30. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al 

Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și statelor membre. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0514 

Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune  

Rezoluţia Parlamentului European din 12 decembrie 2018 referitoare la Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii de 

securitate și apărare comune (2018/2099(INI)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), 

– având în vedere Poziția comună 2008/944/PESC a Consiliului din 8 decembrie 2008 de definire a normelor comune care reglementează controlul 

exporturilor de tehnologie și echipament militar1, 

– având în vedere concluziile Consiliului European din 20 decembrie 2013, 26 iunie 2015, 15 decembrie 2016, 22 iunie 2017, precum și din 28 

iunie 2018, 

– având în vedere raportul anual al Consiliului către Parlamentul European privind politica externă și de securitate comună, 

– având în vedere rezoluția sa din 12 decembrie 2018 referitoare la Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii externe și de securitate 

comune2, 

– având în vedere concluziile Consiliului din 25 noiembrie 2013, 18 noiembrie 2014, 18 mai 2015, 27 iunie 2016, 14 noiembrie 2016, 18 mai 2017, 

                                                 
1  JO L 335, 13.12.2008, p. 99. 
2  Texte adoptate, P8_TA-PROV(2018)0513. 
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17 iulie 2017 și 25 iunie 2018 privind politica de securitate și apărare comună, 

– având în vedere documentul intitulat „Viziune comună, acțiuni comune: o Europă mai puternică - O strategie globală pentru politica externă și de 

securitate a Uniunii Europene”, prezentat de Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de 

securitate (VP/ÎR) la 28 iunie 2016, 

– având în vedere declarațiile comune din 8 iulie 2016 și 10 iulie 2018 ale președinților Consiliului European și Comisiei și a Secretarului General 

al NATO, 

– având în vedere ansamblul comun de 42 de propuneri aprobate de Consiliul Uniunii Europene și de Consiliul Nord-Atlantic la 6 decembrie 2016 

și rapoartele intermediare din 14 iunie și 5 decembrie 2017 privind punerea în aplicare a acestora, precum și noul ansamblu de 32 de propuneri 

aprobate de ambele Consilii la 5 decembrie 2017, 

– având în vedere documentul de reflecție privind viitorul apărării europene din 7 iunie 2017, 

– având în vedere rezoluția sa din 12 septembrie 2013 referitoare la „Structurile militare ale UE: situația actuală și opțiuni viitoare”1, 

– având în vedere rezoluția sa din 12 septembrie 2017 referitoare la o strategie spațială pentru Europa2, 

– având în vedere rezoluția sa din 22 noiembrie 2016 referitoare la Uniunea Europeană a Apărării3, 

– având în vedere rezoluțiile sale din 23 noiembrie 2016 referitoare la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune (pe baza 

Raportului anual al Consiliului către Parlamentul European privind politica externă și de securitate comună)4 și din 13 decembrie 2017 referitoare 

la Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune5; 

– având în vedere rezoluția sa din 16 martie 2017 referitoare la implicațiile constituționale, juridice și instituționale ale politicii de securitate și 

apărare comune: posibilitățile oferite de Tratatul de la Lisabona6, 

                                                 
1  JO C 93, 9.3.2016, p. 144. 
2  JO C 337, 20.9.2018, p. 11. 
3  JO C 224, 27.6.2018, p. 18. 
4  JO C 224, 27.6.2018, p. 50. 
5  JO C 369, 11.10.2018, p. 36. 
6  JO C 263, 25.7.2018, p. 125. 
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– având în vedere rezoluția sa din 5 iulie 2017 referitoare la mandatul pentru trilogul privind proiectul de buget 20181, 

– având în vedere Conceptul privind consolidarea capacităților UE în domeniul medierii și al dialogului adoptat la 10 noiembrie 2009, 

– având în vedere documentul intitulat „Plan de punere în aplicare privind securitatea și apărarea”, prezentat de VP/ÎR la 14 noiembrie 2016, 

– având în vedere rezoluția sa din 13 iunie 2018 privind relațiile UE-NATO2, 

– având în vedere comunicarea Comisiei din 30 noiembrie 2016 privind planul de acțiune european în domeniul apărării (COM(2016)0950), 

– având în vedere noul pachet de măsuri în domeniul apărării, prezentat de către Comisie la 7 iunie 2017 în comunicatul de presă „O Europă care 

apără: Comisia lansează o dezbatere privind evoluția către o Uniune a securității și apărării”, 

– având în vedere raportul anual privind punerea în aplicare a Strategiei globale a UE - anul 2, 

– având în vedere rezoluțiile sale din 14 decembrie 2016 referitoare la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune3 și din 13 

decembrie 2017 referitoare la Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune4, 

– având în vedere Planul de acțiune al UE privind mobilitatea militară, publicat la 28 martie 2018, 

– având în vedere concluziile Consiliului privind consolidarea parteneriatului strategic ONU-UE privind operațiunile de menținere a păcii și 

gestionarea crizelor: priorități pentru perioada 2019-2021, adoptate la 18 septembrie 2018, 

– având în vedere Premiul Nobel pentru Pace acordat Uniunii Europene în 2012 pentru faptul că, timp de peste șase decenii, a contribuit la 

promovarea păcii, a reconcilierii, a democrației și a drepturilor omului, 

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe și avizul Comisiei pentru afaceri constituționale (A8-0375/2018), 

A. întrucât statele membre încearcă să elaboreze în mod gradual o politică de apărare comună, care ar putea conduce la o apărare comună în 

                                                 
1  JO C 334, 19.9.2018, p. 253. 
2  Texte adoptate, P8_TA(2018)0257. 
3  JO C 238, 6.7.2018, p. 89. 
4  JO C 369, 11.10.2018, p. 47. 
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conformitate cu dispozițiile articolului 42 din TUE, consolidând astfel identitatea europeană și independența acesteia, pentru a promova pacea, 

securitatea și progresul în Europa și în lume, 

Contextul strategic al Uniunii 

1. remarcă faptul că ordinea mondială întemeiată pe reguli este din ce în ce mai des contestată, în vecinătatea UE și dincolo de aceasta, atât la nivel 

politic și militar, cât și, mai recent, la nivel comercial și economic; ia act de faptul că aceste provocări sistemice sunt însoțite de deteriorarea 

continuă a contextului internațional strategic care se confruntă cu conflicte interstatale și intrastatale, violență, terorism, eșec statal, atacuri 

cibernetice și hibride asupra pilonilor fundamentali ai societăților noastre, efectele schimbărilor climatice și dezastre naturale; recunoaște că 

apărarea ordinii internaționale întemeiate pe reguli, a dreptului internațional și a valorilor apărate de democrațiile liberale ar trebui să constituie 

principala prioritate și ar trebui să fie abordată fără compromisuri; 

2. subliniază că aceste provocări sunt prea ample pentru a li se putea face față cu succes de către o singură țară; evidențiază faptul că este esențial ca 

UE să răspundă acestor provocări rapid, în mod consecvent, eficient și cu o singură voce și să facă acest lucru împreună cu aliații și partenerii 

noștri și cu alte organizații internaționale; ia act de faptul că politica de securitate și apărare comună (PSAC) este unul dintre instrumentele utile 

pentru a răspunde la multe dintre aceste provocări, însă ar trebui să fie utilizată mai eficient și în concordanță cu alte instrumente externe și 

interne, pentru a permite UE să contribuie în mod decisiv la gestionarea crizelor internaționale și să își exercite autonomia strategică; subliniază 

că există instituții PSAC, precum și numeroase instrumente ale acesteia și îndeamnă statele membre să le folosească fără întârziere; 

3. reamintește că securitatea statelor membre ale UE este profund interconectată; subliniază nevoia de a stabili care sunt riscurile identificate de 

toate statele membre ale UE; recunoaște că natura complexă a acestor provocări, cu diferite amenințări afectând diferite state membre într-o 

măsură mai mare sau mai mică, oferă posibilitatea ajungerii la un acord cu privire la modul de a răspunde la provocări în mod colectiv, într-un 

spirit de solidaritate; 

4. subliniază că terorismul jihadist care afectează deja Orientul Mijlociu, Sahel și Cornul Africii se extinde spre Africa de Vest, Asia Centrală și 

Asia de Sud-Est; subliniază că pentru această amenințare de durată este necesară o strategie susținută și bine coordonată la nivelul UE pentru a 

proteja cetățenii și interesele UE, precum și pentru a sprijini regiunile afectate; 

5. observă că activitățile și politicile recente desfășurate de Rusia au redus stabilitatea și au modificat mediul de securitate și evidențiază că UE și 

statele membre trebuie să adopte o abordare comună, mai strategică în ceea ce privește Rusia; 

6. observă cu îngrijorare că utilizarea neurotoxinei Novichok în Salisbury în martie 2018 a fost primul astfel de atac pe teritoriul european de la Al 

Doilea Război Mondial și, ulterior, a condus la decesul unui cetățean al UE; îndeamnă Consiliul European să adopte măsuri restrictive împotriva 

celor responsabili pentru utilizarea și proliferarea armelor chimice; 
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7. subliniază că ocupația rusă din Ucraina este încă în desfășurare, că acordurile de la Minsk - fără de care nu poate exista o soluționare a 

conflictului - nu au fost puse în aplicare și că anexarea ilegală și militarizarea Crimeii continuă; este profund îngrijorat de faptul că exercițiile și 

activitățile militare excesive ale Rusiei și tacticile sale hibride, inclusiv terorismul cibernetic, știrile false și campaniile de dezinformare, precum 

și șantajul economic și energetic sunt surse de destabilizare a țărilor din cadrul Parteneriatului estic și din Balcanii de Vest, și au drept țintă și 

democrațiile occidentale și creșterea tensiunilor în cadrul acestora; își exprimă îngrijorarea față de faptul că mediul de securitate care înconjoară 

UE va rămâne foarte volatil mulți ani de acum încolo; reiterează importanța strategică a Balcanilor de Vest pentru securitatea și stabilitatea UE și 

nevoia de a canaliza și consolida angajamentul politic al UE către această regiune, inclusiv prin consolidarea mandatului misiunilor UE în cadrul 

PSAC; este ferm convins că, pentru a se depăși vulnerabilitatea UE, este nevoie de o mai mare integrare și coordonare; 

8. constată că această nevoie de cooperare a fost recunoscută din ce în ce mai mult în ultimii ani și salută progresele realizate în această direcție, 

cum ar fi stabilirea cooperării structurate permanente (PESCO), deși rezultatele concrete nu au fost încă evaluate în mod corespunzător; 

consideră că UE ar trebui, de asemenea, să intensifice dialogul și cooperarea cu țările terțe din regiunea sa, precum și cu organizațiile regionale și 

subregionale; 

9. subliniază, cu toate acestea, că, până în prezent, cooperarea este încă într-o etapă de dezvoltare și că mai sunt multe de făcut pentru a se garanta 

că UE și statele membre beneficiază de avantajele unei cooperări profunde, sustenabile și pe termen lung în materie de apărare; 

10. atrage atenția asupra avantajelor practice și financiare ale integrării în mai mare măsură a capabilităților de apărare europene; subliniază faptul că, 

prin activitatea extinsă și demnă de încredere a tuturor părților interesate, se pot mări aria și eficiența cheltuielilor de apărare fără a mări efectiv 

aceste cheltuieli; 

11. observă că apărarea statelor membre ale UE depinde, în primul rând, de voința lor politică și de capabilitatea lor militară pentru a-și asuma 

responsabilitățile într-un mediu strategic nesigur; subliniază importanța legăturii transatlantice în ceea ce privește securitatea și apărarea 

democrațiilor europene și nord-americane; își exprimă, cu toate acestea, îngrijorarea cu privire la situația actuală a acestei relații și invită toate 

forțele politice și societale responsabile de ambele părți ale Atlanticului să continue să întărească mai degrabă decât să submineze această relație 

esențială; subliniază necesitatea de a se evita ca dificultățile recente din relația comercială să se repercuteze asupra legăturii transatlantice în 

materie de securitate; subliniază că o autonomie strategică bine definită va favoriza securitatea europeană, precum și relațiile UE-NATO; 

reiterează, în acest context, că există o necesitate sporită de cooperare în domeniul apărării la nivel european și de concentrare a resurselor asupra 

priorităților-cheie; 

12. evidențiază că multilateralismul de care Europa este profund atașată este pus la îndoială tot mai mult prin atitudinea SUA și a altor puteri 

mondiale; reiterează importanța multilateralismului cu privire la menținerea păcii și a stabilității, ca mijloc de promovare a valorilor statului de 

drept și de soluționare a problemelor globale; 

PSAC - calea de urmat 
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13. consideră că investițiile sporite în securitate și apărare sunt o chestiune de urgență pentru statele membre și pentru UE, iar solidaritatea și 

cooperarea în domeniul apărării ar trebui să devină norma, astfel cum se subliniază în Strategia globală a UE (SGUE); salută progresele 

înregistrate până în prezent în punerea în aplicare a dispozițiilor privind securitatea și apărarea din cadrul SGUE; consideră că aceste realizări 

deschid calea pentru schimbări structurale importante în viitor; 

14. invită statele membre să urmărească obiectivul de 2 % din PIB pentru cheltuielile de apărare și să cheltuiască 20 % din bugetele lor de apărare pe 

echipamente identificate prin Agenția Europeană de Apărare (AEA) ca fiind necesare, inclusiv în cercetarea și dezvoltarea aferente; 

15. salută includerea unei rubrici consacrate apărării în propunerea Comisiei privind cadrul financiar multianual (CFM) și, în special, crearea unei 

linii bugetare de la care să fie finanțate Fondul european de apărare și proiectele de mobilitate militară; consideră că aceste decizii vor necesita, 

cel mai probabil, o gestionare centralizată în materie de apărare la nivelul Comisiei; subliniază că finanțarea din această linie bugetară ar trebui să 

fie utilizată exclusiv în scopuri de apărare, fără politizare, pentru că securitatea este indivizibilă și ar trebui să fie coerentă cu necesitățile statelor 

membre în materie de capabilități și infrastructură și în concordanță cu aspirațiile UE privind autonomia strategică; 

16. ia act de importanța tot mai mare a mobilității militare pe agenda de apărare europeană; subliniază că mobilitatea militară este un instrument 

strategic central în actualul context al amenințărilor, vital atât pentru PSAC, cât și pentru celelalte obligații multilaterale ale statelor membre, 

inclusiv NATO; subliniază importanța adaptării rețelelor existente la necesitățile de mobilitate militară; salută, prin urmare, includerea mobilității 

militare nu numai în propunerea vizând noul Mecanism pentru interconectarea Europei, ci și în cadrul PESCO, precum și rolul său proeminent în 

cadrul cooperării UE-NATO; subliniază că aceste proiecte diferite trebuie să fie coordonate în mod adecvat, inclusiv cu aliații, pentru a se asigura 

obținerea rezultatelor dorite; salută propunerea Comisiei de a aloca 6,5 miliarde de euro proiectelor de mobilitate militară prin intermediul 

Mecanismului pentru interconectarea Europei în următorul CFM (2021-2027); 

17. constată, totuși, că, pentru ca toate aceste elemente diferite să constituie un ansamblu bine integrat, va fi extrem de important să se elaboreze o 

abordare strategică globală bine definită în materie de apărare europeană, care ar putea fi elaborată cel mai bine într-o Carte albă a UE în materie 

de securitate și apărare; 

18. îndeamnă să se adopte orientări clare, care să ofere un cadru bine definit pentru activarea și punerea în aplicare pe viitor a articolului 42 alineatul 

(7) din TUE; solicită elaborarea și adoptarea unei Cărți albe a UE în materie de securitate și apărare care să garanteze faptul că actualele și 

viitoarele procese de întărire a capabilităților au la bază interesele UE în materie de securitate; 

19. salută, de asemenea, propunerea ÎR/VP, susținută de către Comisie, de creare a unui mecanism european pentru pace care va finanța parțial 

costurile activităților de apărare ale UE, cum ar fi misiunile de menținere a păcii ale Uniunii Africane, costurile comune ale operațiunilor militare 

proprii PSAC și consolidarea capacității militare a partenerilor, care sunt excluse de la finanțarea bugetară în temeiul articolului 41 alineatul (2) 

din TUE; reafirmă necesitatea de a evita suprapunerea cu alte instrumente existente; ia act, în special, de ambițioasa includere și extindere a 

mecanismului Athena pentru finanțarea comună a misiunilor și operațiunilor PSAC, care a constituit o doleanță de lungă durată a Parlamentului; 
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solicită un control financiar îmbunătățit al tuturor misiunilor viitoare și evaluări de impact efectuate în timp util; 

Capabilități pentru securitatea și apărarea Uniunii 

20. subliniază că UE trebuie să aplice întregul set de instrumente de politică disponibile, de la puterea necoercitivă la puterea coercitivă și de la 

măsurile pe termen scurt la politicile pe termen lung; reafirmă importanța dezvoltării capabilităților civile și militare necesare, inclusiv prin 

punere în comun și partajare, pentru a face față provocărilor globale în materie de securitate din Europa, din jurul și de la periferia acesteia, 

descrise în SGUE; reamintește că SGUE încurajează cooperarea în domeniul apărării în profunzime în cadrul Uniunii; 

21. consideră că statele membre ale UE trebuie să depună eforturi în vederea îmbunătățirii capabilităților militare, astfel încât acestea să acopere 

întregul spectru de capabilități terestre, aeriene, spațiale, maritime și cibernetice, inclusiv factorii determinanți strategici, astfel încât să 

transforme PSAC a UE într-o forță credibilă; subliniază necesitatea de a investi în serviciile de informații, supraveghere și recunoaștere, în 

comunicațiile prin satelit și în accesul autonom la spațiu și la observarea permanentă a Pământului, pentru a evalua mai bine amenințările interne 

și externe; 

22. reafirmă rolul UE în calitate de furnizor global de securitate maritimă și subliniază importanța dezvoltării capabilităților militare și civile 

relevante; salută în această privință adoptarea Planului de acțiune revizuit privind Strategia Uniunii Europene în materie de securitate maritimă în 

iunie 2018; 

23. consideră că este esențial ca UE și NATO să intensifice schimbul de informații pentru a permite identificarea formală a originii atacurilor 

cibernetice și, prin urmare, pentru a permite aplicarea de sancțiuni restrictive celor care sunt responsabili de atacurile cibernetice; 

24. recunoaște dimensiunea strategică a sectorului spațial pentru Europa și necesitatea de a îmbunătăți sinergiile între aspectele sale civile și de 

securitate/apărare; subliniază necesitatea de a utiliza capacitățile spațiale, luând, de asemenea, în considerare atât mediul geopolitic mai larg, cât 

și PSAC, subliniind, în același timp, că programele spațiale ale UE sunt de natură civilă; 

25. salută progresele înregistrate de UE în direcția consolidării rezilienței sale cibernetice prin stabilirea unui cadru comun de certificare de securitate 

cibernetică, prin consolidarea Agenției Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică și punerea rapidă în aplicare a Directivei (UE) 2016/1148 

privind securitatea rețelelor și a sistemelor informatice1 (Directiva NIS); 

26. consideră că intervenția în alegerile din alte țări prin intermediul operațiunilor cibernetice subminează sau încalcă dreptul persoanelor de a 

participa la guvernarea țării lor, direct sau prin reprezentanți liber aleși, astfel cum este consacrat în Declarația universală a drepturilor omului, iar 

dacă intervenția este făcută de alte state, aceasta constituie o încălcare a dreptului internațional chiar dacă nu se utilizează forța militară și nu 

există amenințări la adresa integrității teritoriale sau la adresa independenței politice; 

                                                 
1  JO L 194, 19.7.2016, p. 1. 
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27. consideră că ar putea fi îmbunătățite capabilitățile Uniunii în materie de securitate și apărare printr-o mai bună utilizare a cadrelor de apărare și 

de cooperare militară existente, cum ar fi cartierele generale ale corpului multinațional european de intervenție rapidă și grupurile tactice de luptă 

ale UE, consolidând și evitând suprapunerea inițiativelor similare din cadrul NATO; consideră că acest lucru va contribui la transformarea 

continuă a forțelor armate naționale pentru atingerea obiectivului de a fi mai interoperabile, mai sustenabile, mai flexibile și mai disponibile 

pentru desfășurare; 

28. salută instituirea Programului european de dezvoltare industrială în domeniul apărării (EDIDP), care are ca obiectiv sprijinirea competitivității și 

a capacității de inovare a industriei de apărare a UE cu 500 de milioane de euro până în 2020; solicită punerea rapidă în aplicare a acestuia; 

29. consideră că EDIDP va contribui la stimularea competitivității, a eficienței și a capacității de inovare a industriei de apărare a UE, fapt care 

implică, printre altele, proiectarea, crearea de prototipuri, testarea, calificarea și certificarea produselor din domeniul apărării, precum și 

dezvoltarea unor tehnologii în cadrul unui consorțiu care să includă  întreprinderil mici și mijlocii și întreprinderi cu capitalizare medie, centre de 

cercetare și universități, precum și colaborarea între statele membre, toate acestea contribuind la autonomia strategică a UE și la consolidarea 

bazei industriale și tehnologice de apărare europeană (EDTIB); subliniază că atât dimensiunea internă, cât și dimensiunea externă a PSAC a 

Uniunii pot beneficia de pe urma dezvoltării unei piețe unice a apărării; 

30. salută propunerea de regulament de instituire a Fondului european de apărare (FEA) și finanțarea substanțială propusă de Comisia Europeană 

pentru următorul CFM; solicită să se ia în considerare experiența inițială dobândită din punerea în aplicare a EDIDP, a proiectului-pilot și a 

Acțiunii pregătitoare a Uniunii privind cercetarea în materie de apărare; constată că rezultatele EDIDP ar trebui luate în considerare în mod 

corespunzător și își exprimă speranța că propunerea poate fi aprobată cât mai curând posibil pentru a îmbunătăți industria de apărare a Europei și 

capacitatea acesteia de a coopera cu partenerii săi; 

31. subliniază că obiectivele UE în materie de securitate și apărare pot fi atinse numai prin coordonarea cât mai strânsă a nevoilor și exigențelor pe 

termen lung în materie de întărire a capabilităților, atât ale forțelor armate, cât și ale sectoarelor apărării ale statelor membre; ia act de faptul că 

atât Planul de dezvoltare a capabilităților (CDP), cât și procesul anual coordonat de revizuire privind apărarea (CARD) pot contribui în mod 

semnificativ la realizarea acestui obiectiv; 

32. evidențiază din nou faptul că AEA ar trebui să fie agenția de punere în aplicare pentru acțiunile Uniunii în cadrul politicii europene în materie de 

capabilități și de armament, acolo unde acest lucru este prevăzut de Tratatul de la Lisabona; subliniază că cheltuielile administrative și 

operaționale ale AEA ar trebui să fie finanțate din bugetul Uniunii; salută ajustările minore ale bugetului AEA care au avut loc, dar subliniază că 

responsabilitățile sporite ale AEA în ceea ce privește, printre altele, PESCO, CARD și FEA necesită o finanțare adecvată; 

33. reamintește necesitatea de a facilita organizarea mai multor sesiuni de instrucție și exerciții comune între forțele armate europene, promovând 

interoperabilitatea, standardizarea și pregătirea pentru a face față unui spectru larg de amenințări, convenționale și neconvenționale; 
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34. salută măsurile recente pentru consolidarea PSAC civile ca parte esențială a abordării coordonate a UE, în special dezvoltarea capabilităților și a 

capacității de reacție a misiunilor civile ale PSAC și axarea pe sporirea eficacității în abordarea provocărilor de-a lungul legăturii intern-extern; 

subliniază că Consiliul și Comisia ar trebui să majoreze investițiile în viitorul CFM în prevenirea conflictelor civile, ceea ce contribuie la 

creșterea rolului UE ca actor internațional; solicită ajustarea structurilor și procedurilor PSAC pentru a permite desfășurarea și coordonarea 

misiunilor și a operațiunilor civile și militare mai prompt, mai eficient și mai integrat; 

35. invită UE și statele membre să acorde întotdeauna prioritate medierii ca prim instrument de reacție la crizele emergente și să sprijine eforturile de 

mediere ale altor parteneri; subliniază necesitatea ca UE să promoveze în mod activ negocierea pașnică și prevenirea conflictelor în rândul 

partenerilor săi internaționali; 

Cooperarea structurată permanentă 

36. salută punerea în aplicare a unei PESCO care favorizează  includerea ca un pas fundamental către o cooperare mai strânsă între statele membre în 

domeniul securității și al apărării; ia act de caracterul PESCO ca un proiect pe termen lung obligatoriu din punct de vedere juridic, incluzând un 

ansamblu de angajamente extrem de ambițioase, precum și o serie de proiecte de cooperare; subliniază necesitatea unei alinieri depline între 

activitățile PESCO și alte activități PSAC, în special obiectivele PSAC astfel cum sunt definite în TUE și activitățile cu NATO; consideră că 

PESCO ar trebui să fie un motor pentru construirea capabilităților pentru ambele organizații; 

37. invită statele membre participante să prezinte proiecte cu dimensiune europeană strategică, care să răspundă deficiențelor identificate ale UE în 

materie de capabilități și să consolideze EDTIB; invită statele membre care participă la PESCO să dea dovadă de mai multă ambiție și să ia pe 

deplin în considerare amploarea valorii adăugate europene atunci când prezintă propuneri pentru alte proiecte PESCO; 

38. subliniază legătura strânsă dintre PESCO și CARD și FEA pentru a spori capabilitățile de apărare ale statelor membre; 

39. salută decizia Consiliului de stabilire a unui set comun de norme de guvernare pentru proiectele PESCO prin care se clarifică mai multe dintre 

chestiunile nesoluționate persistente cu privire la detaliile punerii în aplicare a PESCO; constată, cu toate acestea, că vor fi necesare posibile 

credite bugetare suplimentare pentru a acoperi cheltuielile administrative ale Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) și AEA în vederea 

îndeplinirii funcțiilor lor în calitate de secretariat al PESCO; 

Misiuni și operațiuni din cadrul PSAC 

40. observă contribuția misiunilor și a operațiunilor PSAC la pacea și stabilitatea internaționale, dar regretă că eficiența acestor misiuni poate fi 

periclitată în continuare de deficiențele structurale, de contribuțiile inegale ale statelor membre și de incompatibilitatea cu mediul operațional; 

constată că dezvoltarea PSAC necesită, înainte de toate, voință politică din partea statelor membre, bazată pe interese și priorități comune, 

precum și crearea unor structuri de cooperare instituțională; crede că misiunea UE de lungă durată din cadrul PSAC, EUFOR BiH / operațiunea 
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Althea, joacă în continuare un rol de descurajare, care constituie un semn vizibil al angajamentului UE față de această țară și față de regiunea 

extinsă a Balcanilor de Vest; consideră, prin urmare, că este esențial să își continue mandatul executiv și să își mențină forța de muncă actuală 

(600 de angajați), deoarece mediul sigur în care își desfășoară activitatea în prezent poate fi încă destabilizat prin creșterea tensiunilor și politicile 

axate pe etno-naționalism; 

41. reafirmă importanța strategică a parteneriatului dintre UE și Africa, bazat pe legăturile istorice, culturale și geografice strânse dintre acestea; 

subliniază necesitatea de a consolida cooperarea, inclusiv în domeniul securității; subliniază în special importanța procesului de regionalizare a 

acțiunii PSAC în Sahel, care combină activitățile civile și militare ale UE în vederea consolidării capabilităților pentru cooperare ale țărilor din 

G5 Sahel; 

42. remarcă faptul că situația geopolitică din Cornul Africii este marcată din ce în ce mai mult de concurență, având în vedere importanța acestuia 

pentru comerțul mondial și stabilitatea regională; salută, astfel, continuarea prezenței operațiunii Atalanta, a EUCAP Somalia și a EUTM 

Somalia, care contribuie la stabilizarea regiunii; subliniază totuși că PSAC poate fi doar o parte a unei soluții la multitudinea de dificultăți cu care 

se confruntă regiunea și ia act de importanța continuă a unei abordări cuprinzătoare; 

43. salută, de asemenea, activitățile misiunilor și operațiunilor UE în regiunea Sahel, EUCAP Sahel Mali, EUCAP Sahel Niger și EUTM Mali, 

precum și contribuțiile pe care le aduc la stabilitatea regională, la lupta împotriva terorismului și a traficului de persoane, precum și la securitatea 

populației locale; 

44. observă rezultatele ultimului raport al Curții de Conturi Europene privind EUCAP Sahel Niger și EUCAP Sahel Mali, care a semnalat probleme 

legate de formarea personalului, de posturile vacante, de sustenabilitate și de indicatorii de performanță, probleme care pot afecta și alte misiuni 

civile; salută reacția rapidă a SEAE, care a abordat chestiunile menționate în vederea sporirii eficacității PSAC civile; salută implicarea Curții de 

Conturi Europene în auditarea misiunilor și operațiunilor PSAC și încurajează elaborarea altor rapoarte speciale cu privire la alte misiuni și 

operațiuni; 

45. subliniază contribuția continuă a EU NAVFOR MED operația SOPHIA la eforturile mai ample ale UE de a perturba modelul de afaceri de 

introducere ilegală de persoane și de trafic de persoane din zona central-sudică a Mării Mediterane și de a împiedica alte pierderi de vieți 

omenești pe mare; 

46. salută înființarea și capacitatea operațională deplină a  Capabilității militare de planificare și executare (MPCC) pentru misiunile și operațiunile 

neexecutive ale UE (misiuni de instrucție); subliniază necesitatea de a oferi în curând MPCC mandatul de a planifica și desfășura toate 

operațiunile militare ale PSAC în viitor și de a elimina unele obstacole din calea desfășurării grupurilor tactice de luptă ale UE; solicită întărirea 

cooperării între MPCC și Capacitatea civilă de planificare și conducere (CPCC), și în contextul Celulei comune de coordonare a sprijinului 

(JSCC), în vederea maximizării coordonării sinergiilor civile și militare și a schimbului de expertiză, în cadrul unei abordări mai integrate și 

cuprinzătoare a crizelor și a conflictelor; solicită consolidarea MPCC, în vederea sporirii capacităților sale de comandă și control pentru 
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operațiunile executive și a creșterii sinergiilor cu misiunile civile; 

47. subliniază necesitatea de a aplica o perspectivă de gen în acțiunea PSAC a UE, având în vedere rolul pe care îl joacă femeile în procesele de 

stabilizare după război, post conflict și de consolidare a păcii; evidențiază necesitatea de a aborda violența de gen ca instrument de război în 

regiunile de conflict; subliniază că femeile sunt afectate negativ de război în mai mare măsură decât bărbații; invită UE și partenerii internaționali 

ai acesteia să implice femeile în mod activ în procesele de pace și stabilizare, precum și să abordeze necesitățile specifice ale acestora în materie 

de securitate; 

48. solicită punerea rapidă în aplicare a inițiativei de consolidare a capacităților ca sprijin pentru securitate și dezvoltare (CBSD) cu scopul de a 

îmbunătăți eficacitatea și sustenabilitatea misiunilor și a operațiunilor PSAC și de a permite UE să consolideze capabilitățile țărilor sale partenere 

în materie de securitate și de apărare; 

49. îndeamnă SEAE și Consiliul să își intensifice eforturile în curs pentru a îmbunătăți securitatea cibernetică, în special pentru misiunile PSAC, 

inter alia prin luarea de măsuri la nivelul UE și al statelor membre pentru a atenua amenințările la adresa PSAC, de exemplu construind reziliența 

prin educație, formare și exerciții și raționalizarea peisajului educației și formării în domeniul apărării cibernetice la nivelul UE; 

50. consideră că UE și statele sale membre se confruntă cu o amenințare fără precedent sub forma unor atacuri cibernetice și sprijinite la nivel de stat, 

precum și a infracțiunilor și a terorismului cibernetic; consideră că, dată fiind natura atacurilor cibernetice, această amenințare necesită un 

răspuns la nivelul UE; încurajează statele membre să ofere asistență reciprocă în cazul unui atac cibernetic împotriva unui alt stat membru; 

Relațiile UE - NATO 

51. subliniază că parteneriatul strategic dintre UE și NATO este fundamental pentru abordarea provocărilor în materie de securitate cu care se 

confruntă UE și țările vecine ale acesteia; ținând cont de faptul că 22 din 28 de state membre ale UE sunt și state membre ale NATO, subliniază 

că cooperarea între UE și NATO ar trebui să se completeze reciproc și să respecte particularitățile și rolurile fiecăreia; subliniază că cele două 

organizații au caracteristici diferite în mod clar și că acestea ar trebui să coopereze cu respectarea reciprocă și deplină a autonomiei și a 

procedurilor decizionale, pe baza principiilor reciprocității, fără a aduce atingere caracteristicilor specifice ale politicii de securitate și apărare a 

vreunui stat membru; este convins că o UE și o NATO mai puternice s-ar întări reciproc, creând mai multe sinergii și eficacitate în ceea ce 

privește securitatea și apărarea tuturor partenerilor; insistă că parteneriatul strategic UE-NATO este fundamental atât pentru PSAC în schimbare 

a UE și pentru viitorul Alianței, cât și pentru relațiile UE-Regatul Unit după ieșirea acestuia din UE; 

52. salută principalii piloni cuprinși în noua declarație UE-NATO adoptată în cadrul reuniunii la nivel înalt a NATO care a avut loc la Bruxelles, la 

12 iulie 2018 și evidențiază că punerea în aplicare cu succes a declarației comune depinde de voința politică a tuturor statelor membre în acest 

proces; recunoscând rezultatele concrete în ceea ce privește punerea în aplicare a celor 74 de acțiuni comune, consideră că sunt necesare eforturi 

suplimentare în ceea ce privește punerea în practică a numeroaselor angajamente deja asumate, în special în ceea ce privește contracararea 
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amenințărilor hibride, securitatea cibernetică și exercițiile comune; ia act, în special, de implicarea AEA în punerea în aplicare a 30 de acțiuni; 

53. subliniază faptul că eforturile privind mobilitatea militară ar trebui să fie o prioritate și o contribuție la punerea în aplicare efectivă a misiunilor și 

operațiunilor PSAC și la postura de apărare a Alianței; prin urmare, încurajează ambele organizații să colaboreze în continuare cu privire la 

mobilitatea militară în cel mai apropiat mod posibil, inclusiv prin elaborarea unor cerințe comune pentru a facilita deplasarea rapidă a forțelor și 

echipamentelor în întreaga Europă, ținând seama de provocările multidirecționale care provin în principal din sud și din est; invită Comisia să 

susțină aceste eforturi cu investițiile și, dacă este cazul, cu legislația necesare; subliniază necesitatea de a facilita procedurile administrative 

pentru deplasarea transfrontalieră a forțelor de răspuns rapid în interiorul UE; 

54. subliniază, în acest context, complementaritatea UE-NATO și necesitatea de a se asigura că inițiativele multinaționale în dezvoltarea 

capabilităților, atât pentru UE, cât și pentru NATO sunt complementare și se întăresc reciproc; 

55. subliniază importanța cooperării și integrării în domeniul securității cibernetice nu numai între statele membre ale UE, partenerii-cheie și NATO, 

ci și între diferiți actori de la nivelul societății; 

Parteneriatele în cadrul PSAC 

56. subliniază că parteneriatele și cooperarea cu țările și organizațiile care împărtășesc valorile UE contribuie la o PSAC mai eficientă; salută 

contribuțiile partenerilor PSAC la misiunile și operațiunile în curs ale UE care contribuie la întărirea păcii, a securității și stabilității regionale; 

57. consideră că este esențial să se întărească în continuare cooperarea cu partenerii instituționali, inclusiv cu ONU, cu NATO, cu Uniunea Africană 

și cu OSCE, precum și cu parteneri bilaterali strategici, cum ar fi SUA; recomandă promovarea parteneriatelor PSAC în domeniile întăririi 

rezistenței și reformei sectorului de securitate (RSS) ale partenerilor; 

58. subliniază importanța parteneriatului UE-ONU pentru soluționarea conflictelor internaționale și activitățile de consolidare a păcii; invită atât UE, 

cât și ONU să consolideze mecanismul consultativ mixt al Comitetului director UE-ONU pentru gestionarea crizelor și să utilizeze potențialul 

deplin al parteneriatului lor prin punerea în comun a legitimității politice și a capabilităților operaționale; 

59. este ferm convins că UE ar trebui să mențină un parteneriat cât mai strâns posibil cu Regatul Unit, în domeniul securității și al apărării, după 

Brexit; 

Dimensiunea parlamentară 

60. subliniază importanța deosebită a controlului parlamentar al aspectelor de securitate și apărare la nivel național și european ca element constitutiv 

pentru orice progres în acest domeniu de politică și, în acest context, încurajează actorii parlamentari să coopereze mai strâns, dacă este posibil să 

caute forme noi sau îmbunătățite de cooperare, pentru a asigura un control parlamentar continuu la toate nivelurile; reamintește importanța 
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implicării societății civile și a cetățenilor în viitoarele dezbateri privind securitatea europeană; 

61. salută progresul general înregistrat cu privire la PSAC de la prezentarea SGUE, dar constată că structurile parlamentare la nivelul UE care au fost 

înființate într-o perioadă când nivelul de ambiție și nivelul de activitate al UE în materie de securitate și de apărare erau destul de limitate nu mai 

sunt adecvate pentru a asigura supravegherea parlamentară necesară a unui domeniu de politici aflat în evoluție rapidă, solicitând capacitatea de 

reacție rapidă; prin urmare, își reiterează apelul anterior de a ridica Subcomisia de securitate și apărare la rang de comisie deplină și de a îi 

conferi competențele necesare pentru a contribui la o supraveghere parlamentară cuprinzătoare a PSAC, inclusiv a PESCO, a AEA și a oricăror 

acțiuni PSAC prevăzute de tratate; consideră că ridicarea subcomisiei la rang de comise ar trebui să fie consecința înlocuirii gestionării ad-hoc a 

apărării și securității la nivelul Comisiei cu un model mai specializat, care să țină cont de complexitatea tot mai mare a efortului ce trebuie 

gestionat; 

62. constată că mai multe state membre au solicitat recent înființarea unui Consiliu de securitate al UE și consideră că acest concept trebuie definit 

mai bine înainte de efectuarea unei evaluări a valorii adăugate a acestuia; 

63. își reia apelul privind înființarea unui format de reuniune a miniștrilor apărării în cadrul Consiliului, prezidată de VP/ÎR; recunoaște că o 

integrare europeană mai aprofundată ar trebui, de asemenea, să însemne mai multă supraveghere democratică prin intermediul controlului 

parlamentar; subliniază așadar necesitatea consolidării rolului Parlamentului European în acest domeniu, mai exact prin intermediul unei Comisii 

pentru securitate și apărare de sine stătătoare, la care să se adauge reuniuni interparlamentare comune cuprinzând reprezentanți ai parlamentelor 

naționale și deputați în Parlamentul European; 

64. subliniază că orice viitoare convenție sau conferință interguvernamentală care pregătește modificări ale tratatelor UE ar trebui să aibă în vedere 

înființarea unei forțe europene cu o capacitate defensivă efectivă de efectuare de misiuni de menținere a păcii, de prevenire a conflictelor și de 

întărire a securității internaționale, în concordanță cu Carta Organizației Națiunilor Unite și în conformitate cu sarcinile prevăzute la articolul 43 

alineatul (1) din TUE; 

° 

° °  

65. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului European, Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei / 

Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Secretarului General al ONU, Secretarului General al NATO, 

agențiilor UE în domeniul spațiului, al securității și al apărării, precum și parlamentelor naționale ale statelor membre. 
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OPINIE MINORITARĂ 

 

Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune (PSAC) (2018/2099(INI) 

 

Comisia pentru afaceri externe, raportor:  Mircea Paşcu 

 

Opinie minoritară depusă de deputații Sabine Lösing, Miguel Urban Crespo și Takis Hadjigeorgiou din Grupul GUE/NGL 

 

Raportul sprijină o Uniune militară cu capabilități în creștere și laudă toate programele și instrumentele militare recente ale UE: Programul de 

dezvoltare industrială în domeniul apărării (EDIDP), Fondul european de apărare (FED), Instrumentul european pentru pace (IEP) (noul mecanism 

Athena), Cooperarea structurată permanentă (PESCO), mobilitatea militară — frontiere deschise pentru libera circulație a trupelor și echipamentelor.  

Acesta sprijină toate tipurile de forțe de luptă [grupuri tactice/brigăzi, forța UE de intervenție rapidă, forța europeană permanentă „Spearhead” („vârf 

de lance”)]. Raportul dorește ca politica de apărare și armata să devină o sursă pentru identitatea europeană. 

  
Formulăm obiecții cu privire la raport, deoarece acesta: 

 

 solicită realizarea unei strânse cooperări în domeniul apărării, inclusiv a serviciilor de informații și de supraveghere, și a cooperării 

consolidate cu NATO; 

 

 sprijină creșterea cheltuielilor de apărare și a contribuțiilor financiare de la bugetul UE pentru un buget de apărare de sine stătător al 

UE, inclusiv un fond de apărare în următorul CFM, în beneficiul profiturilor din industriile de apărare;  

 

 solicită un cadru obligatoriu pentru clauza de apărare reciprocă [articolul 42 alineatul (7)] care depășește prevederile articolului V din 

Tratatul NATO;  

 

 salută IEP, care înseamnă extinderea mecanismului Athena și a cooperării militare cu țările terțe; acesta va acoperi toate costurile 

operațiunilor militare, inclusiv desfășurarea, echipamentele și transferul de arme dincolo de orice control parlamentar, și aprobă faptul că acest 

lucru va conduce la mai multe conflicte și mai multă violență în locul păcii; 

 

 se pronunță în favoarea unui spațiu Schengen militar (6,5 miliarde de euro) în defavoarea proiectelor de infrastructură civilă. 

 

Cerem următoarele: 

 interpretarea strictă a articolul 41 alineatul (2) din TUE, care interzice utilizarea bugetului UE pentru operațiuni militare sau de 
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apărare; 

 

 încetarea tuturor programelor UE în domeniul militar și al apărării;  
 

 dezarmarea totală (inclusiv nucleară) a UE și la nivel mondial. 



 

 432 

 

 

2.10.2018 

AVIZ AL COMISIEI PENTRU AFACERI CONSTITUȚIONALE 

destinat Comisiei pentru afaceri externe 

referitor la Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune 

(2018/2099(INI)) 

Raportor pentru aviz: Paulo Rangel 

 

SUGESTII 

Comisia pentru afaceri constituționale recomandă Comisiei pentru afaceri externe, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în 

propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

1. salută crearea Inițiativei europene de intervenție (EII), instituirea PESCO și întărirea Fondului european de apărare ca pași importanți în direcția 

consolidării securității și apărării Uniunii, în strânsă cooperare și deplină complementaritate cu NATO; ia act de crearea Inițiativei europene de 

intervenție ca o reacție rapidă la situații de criză care ar putea amenința securitatea europeană, subliniind în același timp că aceasta nu trebuie să 

împiedice crearea Uniunii Europene de Apărare, în pofida faptului că se află în afara cadrului juridic al UE; 

2. constată că mai multe state membre au solicitat recent înființarea unui Consiliu de securitate al UE și consideră că acest concept trebuie definit mai 

bine înainte de efectuarea unei evaluări a valorii adăugate a acestuia; 

3 face apel la dezvoltarea integrală a grupurilor tactice de luptă ale UE și este de părere că necesitatea obținerii unanimității în Consiliu este în 

contradicție cu calitatea acestora de capacitate militară de reacție rapidă menită să răspundă crizelor în curs de apariție și conflictelor din întreaga 

lume; 
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4 subliniază necesitatea de a întări în continuare capacitățile autonome de informații ale UE prin modernizarea Centrului de situații și de analiză a 

informațiilor al Uniunii Europene (INTCEN). susține, de asemenea, crearea unei unități europene de informații eficiente, care să permită 

cooperarea serviciilor de informații, mai exact în vederea elaborării unei strategii comune de combatere a criminalității organizate și a terorismului, 

precum și asigurarea accesibilității și interoperabilității automate a datelor între serviciile de informații și între acestea și poliție, ținând seama pe 

deplin de cerințele UE în materie de protecție a datelor; 

5 salută inaugurarea unui sediu operațional permanent și majorarea bugetului AEA; 

6. își reia apelul la înființarea unui format de reuniune a miniștrilor apărării în cadrul Consiliului, prezidată de VP/ÎR; recunoaște că o integrare 

europeană mai aprofundată ar trebui, de asemenea, să însemne mai multă supraveghere democratică prin intermediul controlului parlamentar; 

subliniază necesitatea consolidării rolului Parlamentului European în acest domeniu, mai exact prin intermediul unei Comisii pentru securitate și 

apărare de sine stătătoare, la care să se adauge reuniuni interparlamentare comune cuprinzând reprezentanți ai parlamentelor naționale și deputați în 

Parlamentului European; 

7 subliniază că orice viitoare convenție sau Conferință interguvernamentală care pregătește modificări ale tratatelor UE ar trebui să aibă în vedere 

înființarea unei forțe europene cu o capacitate defensivă efectivă de efectuare de misiuni de menținere a păcii, de prevenire a conflictelor și de 

întărire a securității internaționale, în concordanță cu Carta Organizației Națiunilor Unite și în conformitate cu sarcinile prevăzute la articolul 43 

alineatul (1) din TUE;  

8. subliniază că atât dimensiunea internă, cât și dimensiunea externă a PSAC a Uniunii pot beneficia de pe urma dezvoltării unei piețe unice a 

apărării;  

9. consideră că această piață este parte integrantă a politicii de securitate a UE și implică elaborarea de orientări clare în privința exportului de arme și 

echipamente militare care au fost dezvoltate cu contribuția bugetului UE; 

10. ia act de faptul că, în afara cadrului PSAC, crearea unui veritabil organism european de protecție civilă și nevoile Poliției de frontieră și gărzii de 

coastă la nivel european pot favoriza dezvoltarea unei astfel de piețe, pentru a profita de sinergii, pentru a crea economii de scară și pentru a reduce 

supracapacitatea; 

11. subliniază că, într-un context global de securitate în evoluție, Uniunea Europeană trebuie să fie în măsură să garanteze în mod autonom securitatea 

cetățenilor săi prin asigurarea de către statele membre de resurse suficiente destinate apărării; constată, totuși, că o cooperare strânsă între Uniunea 

Europeană și aliații săi cei mai apropiați, precum Regatul Unit și SUA, rămâne de cea mai mare importanță, subliniind, în același timp, că nu ar 

trebui ignorate consecințele instituționale relevante ale acestei cooperări. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0515 

Raportul anual pe 2017 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință  

Rezoluţia Parlamentului European din 12 decembrie 2018 referitoare la Raportul anual pe 2017 privind drepturile omului și democrația în 

lume și politica Uniunii Europene în această privință (2018/2098(INI)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere Declarația Universală a Drepturilor Omului și alte tratate și instrumente ale ONU în domeniul drepturilor omului, în special 

Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice și Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale, ambele 

adoptate la New York la 16 decembrie 1966 de către Adunarea Generală a ONU, 

– având în vedere Convenția europeană a drepturilor omului, 

– având în vedere Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, 

– având în vedere Convenția ONU cu privire la drepturile copilului (CDC), 

– având în vedere articolele 2, 3, 8, 21 și 23 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), 

– având în vedere articolul 207 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

– având în vedere Planul de acțiune privind drepturile omului și democrația pentru perioada 2015-2019, adoptat de Consiliu la 20 iulie 2015, și 

evaluarea sa la jumătatea perioadei, din iunie 2017, 
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– având în vedere cele 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD) ale Organizației Națiunilor Unite (ONU) și Agenda 2030 pentru dezvoltare 

durabilă, 

– având în vedere Principiile directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului, 

– având în vedere Orientările OCDE pentru întreprinderile multinaționale, adoptate în 1976 și revizuite în 2011, 

– având în vedere Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice din 11 mai 

2011 (Convenția de la Istanbul), semnată de UE la 13 iunie 2017, 

– având în vedere Convenția ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei (CEDAW) din 18 decembrie 1979, 

– având în vedere Protocolul facultativ la Convenția cu privire la drepturile copilului referitor la vânzarea de copii, prostituția copiilor și 

pornografia infantilă, care a intrat în vigoare la 18 ianuarie 2002, 

– având în vedere documentul de lucru comun al serviciilor Comisiei și al Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de 

securitate privind „Egalitatea de gen și emanciparea femeilor: transformarea vieții fetelor și femeilor prin intermediul relațiilor externe ale UE 

2016-2020”, adoptat în 2015(SWD(2015)0182), 

– având în vedere Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap, 

– având în vedere Rezoluțiile 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013), 2122 (2013) și 2242 (2015) ale 

Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea, 

– având în vedere Rezoluțiile 2250 (2015) și 2419(2018) ale Consiliului de Securitate al ONU privind tinerii, pacea și securitatea, 

– având în vedere Convenția internațională a ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, 

– având în Rezoluția 1820 (2008) a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea, care tratează violența sexuală din 

perspectiva crimelor de război, 

– având în vedere Strategia globală pentru politica externă și de securitate a Uniunii Europene prezentată de Vicepreședinta Comisiei/Înalta 

Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR), Federica Mogherini, la 28 iunie 2016, precum și primul raport 

referitor la punerea sa în aplicare, intitulat „De la o viziune comună la acțiune comună: punerea în aplicare a Strategiei globale a UE”, publicat în 

2017, 
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– având în vedere Concluziile Consiliului privind popoarele indigene, adoptate la 15 mai 2017, 

– având în vedere Decizia 2011/168/PESC a Consiliului din 21 martie 2011 privind Curtea Penală Internațională și de abrogare a Poziției comune 

2003/444/PESC1, 

– având în vedere Declarația Organizației Națiunilor Unite privind drepturile popoarelor indigene și documentul final din 25 septembrie 2014 al 

reuniunii plenare la nivel înalt a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, cunoscută drept Conferința mondială privind popoarele 

indigene, 

– având în vedere Declarația de la New York privind refugiații și migranții, adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 

19 septembrie 2016, 

– având în vedere Rezoluția nr. 69/167 din 18 decembrie 2014 a Adunării Generale a ONU, care reiterează necesitatea de a proteja și promova 

drepturile omului și libertățile fundamentale ale tuturor migranților, indiferent de statutul lor în ceea ce privește migrația, și Convenția 

internațională din 1990 privind protecția drepturilor tuturor lucrătorilor migrați și ale membrilor familiilor acestora, 

– având în vedere Rezoluția nr. 67/139 a Adunării Generale a ONU din 20 decembrie 2012 de instituire a Grupului de lucru deschis privind 

îmbătrânirea, având misiunea de a examina propunerile pentru un instrument juridic internațional care să promoveze și să protejeze drepturile și 

demnitatea persoanelor în vârstă, 

– având în vedere raportul expertului independent al ONU privind exercitarea tuturor drepturilor omului de către persoanele vârstnice la cea de-a 

33-a sesiune a Consiliului ONU pentru drepturile omului din 8 iulie 2016,2 

– având în vedere Raportul Grupului de lucru deschis privind îmbătrânirea, la cea de a opta sa sesiune de lucru din 28 iulie 2017,3 

– având în vedere Declarația ministerială de la Lisabona din 2017 intitulată „O societate durabilă pentru toate vârstele: Realizarea potențialului de a 

trăi mai mult”, adoptată la cea de a patra Conferință ministerială a Comisiei Economice pentru Europa a ONU (UNECE) privind îmbătrânirea, 

care a avut loc la 22 septembrie 2017, 

– având în vedere Agenda europeană privind migrația din 13 mai 2015 (COM(2015)0240) și Comunicarea Comisiei din 7 iunie 2016 privind 

stabilirea unui nou cadru de parteneriat cu țările terțe bazat pe Agenda europeană privind migrația (COM(2016)0385), 

                                                 
1  JO L 76, 22.3.2011, p. 56. 
2  A/HRC/33/44. 
3  A/AC.278/2017/2. 
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– având în vedere Orientările tematice ale UE referitoare la drepturile omului, inclusiv la apărătorii drepturilor omului, 

– având în vedere Orientările UE în domeniul drepturilor omului privind libertatea de exprimare online și offline, adoptate de Consiliu în 2014, 

– având în vedere Orientările UE privind promovarea respectării dreptului internațional umanitar (DIU), adoptate în 2005 și revizuite în 20091, 

– având în vedere Principiile directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului, 

– având în vedere Orientările UE pentru promovarea și protecția drepturilor copilului, adoptate în 2007 și revizuite în 2017, precum și „EU-

UNICEF Child Rights Toolkit: Integrarea drepturilor copiilor în cooperarea pentru dezvoltare”, 

– având în vedere Orientările UE pentru promovarea și protejarea exercitării tuturor drepturilor omului de către persoanele lesbiene, gay, bisexuale, 

transgen și intersexuale (LGBTI), adoptate de Consiliu în 2013, 

– având în vedere principiile de la Yogyakarta („Principiile și obligațiile statelor privind aplicarea dreptului internațional în domeniul drepturilor 

omului în legătură cu orientările sexuale, identitatea de gen, exprimarea de gen și caracteristicile sexuale”) adoptate în noiembrie 2006, precum și 

cele 10 principii complementare („plus 10”) adoptate la 10 noiembrie 2017, 

– având în vedere Orientările UE privind promovarea și protecția libertății de religie sau de convingere, adoptate de Consiliu în 2013, 

– având în vedere Declarația comună a Consiliului, a reprezentanților guvernelor statelor membre reuniți în Consiliu, a Parlamentului European și a 

Comisiei Europene, intitulată „Noul consens european privind dezvoltarea - Lumea noastră, demnitatea noastră, viitorul nostru”, adoptată de 

Consiliu, Parlament și Comisie la 7 iunie 2017, 

– având în vedere Orientările UE privind pedeapsa cu moartea, adoptate de Consiliu în 2013, 

– având în vedere Orientările UE privind politica UE față de țările terțe în ceea ce privește tortura și alte tratamente sau pedepse crude, inumane 

sau degradante, adoptate în 2001 și revizuite în 2012, 

– având în vedere raportul său „Către o strategie externă a UE împotriva căsătoriilor timpurii și forțate – etapele următoare” din 4 iulie 20182, 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 4 decembrie 2017 privind acțiunile întreprinse pentru a da curs Strategiei UE în vederea eradicării 

traficului de persoane (COM(2017)0728), 

                                                 
1  JO C 303, 15.12.2009, p. 12. 
2  Texte adoptate, P8_TA(2018)0292. 
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– având în vedere Rezoluția sa din 3 mai 2018 referitoare la protecția copiilor migranți1, 

– având în vedere Declarația Națiunilor Unite privind dreptul și responsabilitatea indivizilor, grupurilor și organelor societății de a promova și 

proteja drepturile omului și libertățile fundamentale universal recunoscute (apărători ai drepturilor omului) din decembrie 1998, 

– având în vedere Regulamentul (UE) 2017/821 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 mai 2017 de stabilire a unor obligații de 

diligență necesară în cadrul lanțului de aprovizionare care revin importatorilor din Uniune de staniu, tantal și tungsten, de minereuri ale acestora 

și de aur provenind din zone de conflict și din zone cu risc ridicat2, 

– având în vedere Convenția Organizației Internaționale a Muncii (OIM) nr. 169 privind populațiile indigene și tribale, adoptată la 27 iunie 1989, 

– având în vedere Rezoluția sa din 4 iulie 2013 referitoare la exporturile de arme: punerea în aplicare a Poziției comune 2008/944/PESC a 

Consiliului3, 

– având în vedere Rezoluția sa din 10 octombrie 2013 referitoare la discriminarea pe criterii de castă4 și Raportul din 28 ianuarie 2016 privind 

minoritățile și discriminarea pe criterii de castă al Raportorului special al ONU pentru probleme privind minoritățile, precum și instrumentul 

ONU de orientare privind discriminarea fondată pe criterii de descendență, 

– având în vedere Raportul anual al UE privind drepturile omului și democrația în lume (2017), 

– având în vedere Rezoluția sa din 13 decembrie 2017 referitoare la Raportul anual pe 2016 privind drepturile omului și democrația în lume și 

politica Uniunii Europene în această privință5 și rezoluțiile sale anterioare referitoare la rapoartele anuale precedente, 

– având în vedere rezoluțiile sale referitoare la cazurile de încălcare a drepturilor omului, democrației și statului de drept adoptate în 2017, 

– având în vedere Premiul Saharov pentru libertatea de gândire, decernat de Parlament, care a fost acordat, în 2017, Opoziției Democratice din 

Venezuela: Adunarea Națională (Julio Borges) și toți deținuții politici enumerați de Foro Penal Venezolano, reprezentați de Leopoldo López, 

Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Yon Goicoechea, Lorent Saleh, Alfredo Ramos și Andrea González, 

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor 

                                                 
1  Texte adoptate, P8_TA(2018)0201. 
2  JO L 130, 19.5.2017, p. 1. 
3  JO C 75, 26.2.2016, p. 111. 
4  JO C 181, 19.5.2016, p. 69.  
5  Texte adoptate, P8_TA(2017)0494. 
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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)1, 

– având în vedere Directiva (UE) 2017/541/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2017 privind combaterea terorismului și de 

înlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului și de modificare a Deciziei 2005/671/JAI a Consiliului2, având în vedere activitatea 

Comisiei speciale pentru combaterea terorismului (TERR), a cărei înființare a fost decisă de Parlamentul European la 6 iulie 2017 și care a fost 

numită la 14 septembrie 2017, 

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe și avizul Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A8-0373/2018), 

A. întrucât respectarea și promovarea, indivizibilitatea și protejarea universalității drepturilor omului, precum și promovarea principiilor și valorilor 

democratice, inclusiv statul de drept, respectul pentru demnitatea umană și principiul egalității și solidarității sunt pietrele de temelie ale acquis-

ului etic și juridic al UE și ale politicii sale externe și de securitate comune (PESC), precum și ale acțiunii sale externe în integralitatea ei; întrucât 

UE ar trebui să depună în continuare eforturi pentru a fi principalul actor în promovarea universală și în protecția drepturilor omului, inclusiv la 

nivelul cooperării multilaterale, în special prin intermediul unui rol activ și constructiv în cadrul diverselor organisme ale ONU și în conformitate 

cu Carta Națiunilor Unite, Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene și dreptul internațional, precum și cu obligațiile în materie de 

drepturi ale omului și cu angajamentele asumate în cadrul Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă și al Obiectivelor de dezvoltare durabilă; 

B. întrucât societatea civilă joacă un rol central în edificarea și consolidarea democrației, în monitorizarea puterii statale și în promovarea bunei 

guvernări, a transparenței și a responsabilității; întrucât organizațiile societății civile joacă un rol esențial de forță vitală a societății; întrucât 

există o legătură între o societate civilă slăbită, un spațiu politic și civic redus, creșterea corupției, inegalitatea socială și de gen, nivelul scăzut de 

dezvoltare umană și socioeconomică și conflictele sociale; întrucât resursele adecvate trebuie asigurate și furnizate într-o manieră cât mai 

eficientă pentru a consolida promovarea drepturilor omului și democrației în țările terțe, iar societatea civilă nu ar trebui obstrucționată prin legi 

restrictive, limite de finanțare, proceduri restrictive de autorizare și taxe prohibitive; 

C. întrucât numeroase țări din lume se confruntă cu impunitatea și cu nedreptatea, precum și cu accesul insuficient la tratamente eficace, la servicii 

de sprijinire a victimelor și la asistență financiară pentru victimele terorismului, în special în țările în care o mare parte a cetățenilor s-a 

confruntat cu terorismul; 

                                                 
1  JO L 119, 4.5.2016, p. 1. 
2  JO L 88, 31.3.2017, p. 6. 
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D. întrucât, în 2017, în întreaga lume, un număr important de actori ai societății civile, printre care avocați, intelectuali, jurnaliști, personalități 

religioase și apărători ai drepturilor omului, inclusiv activiști de mediu, s-au confruntat cu un spațiu tot mai redus al societății civile și au fost 

victime ale unui număr crescut de atacuri, persecuții, hărțuiri, arestări sau detenții arbitrare și chiar asasinate; întrucât ProtectDefenders.eu, 

mecanismul UE pentru apărătorii drepturilor omului, a oferit o asistență eficace sutelor de activiști, dar se confruntă cu nevoi din ce în ce mai 

mari; întrucât Uniunea Europeană și statele sale membre ar trebui să aloce mai multe resurse pentru o mai mare participare a societății civile și să 

își intensifice eforturile pentru protecția și susținerea apărătorilor drepturilor omului; 

E. întrucât politicile de sprijinire a drepturilor omului și a democrației ar trebui integrate în toate celelalte politici ale UE cu o dimensiune externă, 

cum ar fi dezvoltarea, migrația, securitatea, lupta împotriva terorismului, drepturile femeilor și egalitatea de gen, extinderea și comerțul, în 

special prin aplicarea principiului condiționalității în domeniul drepturilor omului; întrucât o mai mare coerență între politicile interne și externe 

ale UE, dar și între politicile externe în sine, reprezintă o condiție fundamentală pentru succesul și eficiența politicii UE în domeniul drepturilor 

omului; 

F. întrucât ocuparea ilegală a unui teritoriu sau a unei părți a acestuia reprezintă o încălcare constantă a dreptului internațional, care atrage după sine 

responsabilitatea puterii de ocupație în raport cu populația civilă în temeiul dreptului umanitar internațional, 

Considerații generale 

1. își exprimă profunda preocupare cu privire la reacția de respingere a democrației, a drepturilor omului și a statului de drept, care s-a făcut 

resimțită la nivel mondial în 2017, și îndeamnă UE și statele sale membre să urmărească necondiționat integrarea standardelor internaționale și 

europene în materie de drepturi ale omului, stat de drept, democrație și drepturi ale minorităților pe care sunt obligate să le respecte, asigurând 

coerența sporită între politicile interne și externe ale UE din domeniul drepturilor omului și o mai mare coordonare între politicile externe ale 

statelor membre, în domenii cum ar fi migrația, combaterea terorismului și comerțul, deoarece influența UE ca actor internațional credibil și 

legitim depinde, în mare măsură, de capacitatea acesteia de a promova respectarea drepturilor omului și democrației, atât la nivel intern, cât și 

extern; 

2. reiterează faptul că statele au responsabilitatea finală de a proteja toate drepturile omului prin adoptarea și punerea în aplicare a tratatelor și a 

convențiilor internaționale privind drepturile omului, prin monitorizarea încălcărilor drepturilor omului și prin asigurarea unor căi de atac 

eficiente pentru victime; subliniază că pacea, securitatea și dezvoltarea se consolidează reciproc și depind de capacitatea de a lua măsuri 

împotriva abuzurilor, a crimelor împotriva umanității, a crimelor de război și a genocidului; avertizează în legătură cu restricționarea libertății de 

circulație, a libertății de întrunire și a libertății de exprimare; 

3. reamintește că egalitatea de gen este un principiu de bază al UE și al statelor membre, conform articolului 3 alineatul (3) din TUE, iar 

promovarea acesteia, integrând perspectiva de gen inclusiv în alte țări din întreaga lume prin intermediul politicilor externe, reprezintă unul dintre 

obiectivele principale ale UE; 
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4. subliniază faptul că UE s-a angajat să promoveze egalitatea de gen și să asigure integrarea perspectivei de gen în toate acțiunile sale, ceea ce 

reprezintă o obligație prevăzută în tratate, astfel încât egalitatea de gen să devină o prioritate esențială în toate orientările, relațiile de lucru, 

politicile și acțiunile UE, inclusiv acțiunile externe; susține, în consecință, eforturile coordonate ale delegațiilor UE în cadrul dialogurilor 

multilaterale și al activităților delegațiilor UE, cum ar fi misiunile de observare a alegerilor; subliniază că este necesar să se consolideze rolul 

consilierei principale pe probleme de gen al SEAE în țările terțe, al cărei obiectiv este promovarea păcii, a securității și a libertăților 

fundamentale, asigurând un buget special dedicat domeniului său de competențe; 

5. este de părere că o societate civilă cu adevărat independentă, pluralistă și dinamică contribuie la dezvoltare și stabilitate, asigură consolidarea 

democrației, inclusiv separarea puterilor, justiția socială și respectarea drepturilor omului, și promovează transparența, răspunderea și buna 

guvernanță, îndeosebi prin măsuri de combatere a corupției și extremismului; evidențiază rolul vital și central pe care îl joacă apărătorii 

drepturilor omului și ONG-urile în promovarea și sprijinirea aplicării drepturilor fundamentale consacrate în tratatele internaționale de bază 

privind drepturile omului, inclusiv prin desfășurarea unor programe educaționale și prin creșterea gradului de sensibilizare față de activitatea 

organizațiilor internaționale; subliniază că este important ca Orientările UE cu privire la apărătorii drepturilor omului să fie transpuse în practică, 

iar capacitatea acesteia de a menține sprijinul adecvat, prin intermediul Instrumentului european pentru democrație și drepturile omului (IEDDO), 

destinat apărătorilor drepturilor omului și ONG-urilor aflate în situații de risc, îndeosebi prin garantarea unei capacități consolidate a 

mecanismului ProtectDefenders.eu, să fie asigurată; 

6. constată că este important să se acorde sprijin de urgență apărătorilor drepturilor omului, precum și că tratamentul aplicat tuturor persoanelor 

reținute trebuie să respecte standardele internaționale; subliniază că este preocupat în legătură cu siguranța apărătorilor drepturilor omului și că 

autorii infracțiunilor trebuie aduși în fața instanței; salută eforturile consecvente ale Fondului European pentru Democrație de promovare a 

democrației și respectare a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în vecinătatea estică și sudică a UE; recunoaște riscurile cu care se 

confruntă apărătorii drepturilor omului, inclusiv apărătoarele drepturilor femeilor care sunt supuse unor riscuri și amenințări specifice din cauza 

genului lor, precum și activiștii de mediu, și face apel la SEAE și la statele membre să le acorde o atenție specială în Orientările UE pentru 

apărătorii drepturilor omului; subliniază necesitatea unei coordonări puternice la nivelul UE privind cooperarea cu autoritățile din țările terțe în 

ceea ce privește apărătorii drepturilor omului și societatea civilă și salută inițiativele individuale ale statelor membre care se adaugă acțiunii UE; 

7. salută participarea activă a UE la Consiliul pentru Drepturile Omului al ONU (CDO), în cadrul căruia Uniunea a sponsorizat și a cosponsorizat 

rezoluții, a făcut declarații, a intervenit în dialoguri interactive și în dezbateri și a solicitat sesiuni speciale pe tema situației drepturilor omului; 

recunoaște angajamentele asumate de UE pentru a aborda situațiile țărilor în cadrul CDO al ONU; subliniază importanța implicării UE în 

dialogurile și cooperarea privind drepturile omului la nivel multilateral; sprijină pe deplin activitatea CDO al ONU și angajamentul său pentru 

apărarea drepturilor omului la nivel mondial; salută activitatea Oficiului Înaltului comisar al Națiunilor Unite pentru drepturile omului, sub 

conducerea lui Zeid al-Hussein; așteaptă cu nerăbdare un dialog strâns și o cooperare activă cu recent numitul înalt comisar, Michelle Bachelet; 

invită Comisia și statele membre să își intensifice sprijinul pentru funcționarea Oficiului înaltului comisar al Națiunilor Unite pentru drepturile 

omului și pentru procedurile speciale; 
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8. își exprimă aprecierea față de activitatea desfășurată de serviciile pentru drepturile omului ale Comisiei și ale SEAE în sediile centrale și în 

delegațiile UE, precum și de reprezentantul special al UE (RSUE) pentru drepturile omului, Stavros Lambrinidis, pentru creșterea eficacității, 

coeziunii și vizibilității drepturilor omului în cadrul politicii externe a UE, și reamintește solicitarea sa ca mandatul RSUE să devină permanent și 

să crească gradul de responsabilizare; salută recenta abordare a inițiativei UE „Povești de succes din domeniul drepturilor omului”, care se 

axează pe cele mai bune practici din diverse țări; solicită din nou o revizuire a mandatului pentru a acorda RSUE putere de inițiativă, resurse 

adecvate și capacitatea de a vorbi în public pentru a raporta cu privire la rezultatele vizitelor în țările terțe și pentru a comunica pozițiile UE în 

materie de drepturile omului; 

9. salută Raportul anual al UE privind drepturile omului și democrația în lume în 2017 și constată că a fost adoptat cu mult mai devreme în cursul 

acestui an, conform așteptărilor Parlamentului exprimate în rapoartele anterioare; solicită Consiliului să își continue eforturile pentru a finaliza 

aceste rapoarte anuale mai devreme în cursul anului; încurajează Consiliul să se asigure că adoptarea următorului raport anual se bazează pe un 

proces de consultare adecvat; consideră că raportul anual este un instrument indispensabil pentru supravegherea, comunicarea și dezbaterile 

privind politica UE în domeniul drepturilor omului și al democrației în lume și solicită promovarea sa publică la nivel mondial; 

10. recunoaște progresele înregistrate în ceea ce privește procedura și formatul raportului, dar se așteaptă ca Consiliul și VP/ÎR să țină cont în și mai 

mare măsură de pozițiile exprimate în rezoluțiile și/sau recomandările aplicabile ale Parlamentului, în scopul de a asigura o interacțiune mai 

profundă și mai eficace între instituțiile UE în privința aspectelor legate de drepturile omului; 

11. reiterează importanța unei treceri în revistă a principalelor tendințe pozitive și negative, pentru a evalua eficiența acțiunilor UE; consideră, în 

acest sens, că o raportare publică mai riguroasă, după caz, care să aibă la bază, în special, prioritățile și indicatorii identificați, printre altele, în 

strategiile de țară ale UE privind drepturile omului, ar încuraja o mai mare consecvență în aplicarea clauzelor condiționalității legate de drepturile 

omului și în evaluarea și ajustarea impactului politicilor UE asupra drepturilor omului; subliniază necesitatea de a monitoriza și de a pune pe 

deplin în aplicare orientările existente ale UE; 

12. recunoaște că dialogurile privind drepturile omului (DDO) constituie un instrument valoros de diplomație mixtă pentru promovarea drepturilor 

omului și democrației în relațiile bilaterale cu țări terțe; observă însă obstacolele constante în calea obținerii unor rezultate concrete prin 

intermediul DDO-urilor, cum ar fi prevalența standardelor duble, și solicită, în acest sens, o poziție mai unificată în rândul statelor membre; 

invită Comisia și SEAE să caute modalități prin care să facă ODD-urile mai eficace și mai semnificative, precum și să reacționeze rapid și să le 

completeze atunci când acestea nu sunt constructive, recurgând la dialogul politic sau la diplomația publică; încurajează Comisia și SEAE să 

crească nivelul de transparență al dialogurilor, și prin intensificarea participării actorilor societății civile, și să utilizeze criterii de referință clare 

pentru a evalua succesul fiecărui dialog; subliniază că este important ca UE să aducă în discuție în ODD-uri cazurile individuale ale apărătorilor 

drepturilor omului expuși riscurilor, insistând pentru eliberarea apărătorilor închiși, precum și pentru protejarea persoanelor care se confruntă cu 

amenințări; recomandă, de asemenea, instituțiilor UE să asigure resurse și formare adecvate în domeniul drepturilor omului și democrației pentru 

funcționarii și personalul delegațiilor UE la toate nivelurile de personal; 
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13. reiterează că Planul de acțiune 2015-2019 privind drepturile omului și democrația și evaluarea sa la jumătatea perioadei din 2017 trebuie să fie 

instrumentele de orientare pentru acțiunea în domeniul drepturilor omului și subliniază, în acest sens, necesitatea de a planifica resurse și 

expertiză suficiente pentru a pune în aplicare în mod corespunzător prioritățile esențiale ale UE; invită instituțiile UE și statele membre să asigure 

implementarea eficientă și coerentă a planului de acțiune în vigoare, inclusiv prin colaborarea reală cu organizațiile societății civile; 

14. invită UE să își consolideze instrumentele și politicile privind dezvoltarea instituțională și statul de drept și să includă criterii de referință pentru a 

asigura responsabilizarea și a încerca să preîntâmpine impunitatea pentru încălcările drepturilor omului; solicită utilizarea eficace a unor resurse 

adecvate pentru a promova și mai mult drepturile omului și democrația; 

15. reamintește, în acest sens, sprijinul crucial furnizat de IEDDO la transpunerea în practică a Cadrului strategic și Planului de acțiune ale UE 

privind drepturile omului și democrația și a orientărilor sale privind drepturile omului și a strategiilor de țară, care a permis UE să acționeze într-

un mod mai strategic în acest domeniu și a asigurat responsabilitatea, vizibilitatea și eficacitatea; solicită ferm includerea IEDDO ca instrument 

separat și independent în arhitectura cadrului financiar multianual 2021-2027, pentru a nu-i dilua diversitatea evidentă într-un fond mai extins 

destinat acțiunii externe; încurajează călduros sinergiile dintre instrumentele de finanțare externă ale UE, pentru a evita dublarea eforturilor și 

suprapunerile și a contribui la identificarea unor posibile lacune și nevoi în materie de finanțare; 

16. reamintește că experiența dobândită și învățămintele desprinse din tranziția către democrație în cadrul politicilor de extindere și de vecinătate ar 

putea contribui în mod pozitiv la identificarea de bune practici care ar putea fi utilizate pentru a sprijini și consolida alte procese de democratizare 

la nivel mondial; își exprimă convingerea că politica europeană de vecinătate revizuită ar trebui să sprijine reformele economice, sociale și 

politice, să protejeze drepturile omului și să contribuie la instituirea statului de drept, menținând totodată angajamentele UE față de partenerii săi; 

reiterează faptul că promovarea drepturilor omului și a democrației sunt în interesul țărilor partenere și al UE; reamintește necesitatea de a 

dezvolta relațiile interparlamentare dintre UE și partenerii săi, în cadrul unui dialog onest și bazat pe înțelegere și încredere reciproce, pentru a 

promova, în mod eficace, drepturile omului; 

17. subliniază activitatea depusă de Subcomisia sa pentru drepturile omului (DROI), care menține relații strânse de colaborare cu alte instituții ale 

UE, RSUE, SEAE, societatea civilă, inclusiv ONG-uri, și instituții multilaterale din domeniul drepturilor omului; observă că, în 2017, DROI a 

întocmit trei rapoarte care au fost adoptate sub formă de rezoluții în plen și care au vizat apatridia în Asia de Sud și de Sud-Est1, abordarea 

încălcărilor drepturilor omului în contextul crimelor de război și al crimelor împotriva umanității, inclusiv genocidul2, și corupția și drepturile 

omului în țările terțe3; 

18. propune lansarea, în primul trimestru al anului 2019, a unui grup operativ intern care să efectueze o analiză a promovării și integrării drepturilor 

                                                 
1  Texte adoptate, P8_TA(2017)0247. 
2  Texte adoptate, P8_TA(2017)0288. 
3  Texte adoptate, P8_TA(2017)0346. 
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omului de către comisiile sale cu mandat extern și de către delegațiile sale pentru relațiile cu țările terțe, pentru perioada 2014-2019; 

intenționează ca, în urma acestei analize, să elaboreze recomandări în vederea unei acțiuni parlamentare consolidate în domeniul drepturilor 

omului în următoarea legislatură parlamentară, inclusiv în ceea ce privește controlul activității SEAE și a Comisiei, cadrul instituțional intern și 

integrarea drepturilor omului în activitățile organismelor din subordinea sa;  

19. consideră că rolul rezoluțiilor adoptate în cadrul procedurii de urgență, în temeiul articolului 135 din Regulamentul de procedură, poate fi 

dezvoltat în continuare pentru a consolida drepturile omului și democrația prin intermediul reflecției, direcționării și eficienței sporite și oportune; 

Provocări specifice legate de drepturile omului 

20. își exprimă profunda preocupare cu privire la restrângerea treptată a spațiului societății civile în 2017 și regretă faptul că apărătorii drepturilor 

omului, jurnaliștii și ONG-urile sunt de prea multe ori ținta unor acte de violență, hărțuire și intimidare, inclusiv a asasinatelor; este preocupat de 

impunerea continuă a unor interdicții de călătorie activiștilor pentru drepturile omului care doresc să participe la sesiuni ale Consiliului pentru 

Drepturile Omului de la Geneva și ale altor instituții internaționale și condamnă în mod ferm aceste interdicții, solicitând guvernelor implicate să 

le ridice; subliniază că este inacceptabil ca reprezentanți ai societății civile și ai mass-mediei să fie împiedicați să participe la activitățile 

organismelor internaționale și insistă ca drepturile fundamentale și drepturile politice ale reprezentanților societății civile să fie respectate; este 

preocupat de faptul că unii activiști pentru drepturile omului pot fi reținuți la întoarcerea în țara de origine după ce au fost audiați de instituțiile 

internaționale; 

21. regretă că fenomenul de reducere a spațiului societății civile se face simțit tot mai mult și în democrațiile consolidate și în țările cu venituri medii 

și ridicate; invită UE și statele sale membre să dea un exemplu în acest sens; condamnă legislația care restricționează activitățile societății civile, 

cum ar fi închiderea unor ONG-uri sau indisponibilizarea activelor lor; solicită abrogarea legislației care impune cerințe arbitrare sau intruzive 

funcționării ONG-urilor, inclusiv dispoziții privind restricționarea finanțării din străinătate; condamnă răspândirea unor discursuri publice care 

subminează tot mai mult rolul organizațiilor societății civile; invită delegațiile UE și reprezentanțele diplomatice ale statelor membre să 

monitorizeze constant și să aducă în discuție cazurile de încălcare a libertății de întrunire și de asociere, inclusiv diferitele forme de interdicții și 

limitări impuse organizațiilor societății civile și activităților lor sau promovarea unor ONG-uri false sponsorizate de unele guverne; le încurajează 

să continue să susțină în mod activ apărătorii drepturilor omului, în special prin monitorizarea sistematică a proceselor, vizitarea lor în închisoare 

și prin declarații publice privind cazurile individuale, dacă este necesar; 

22. denunță amenințările grave la adresa libertății mass-mediei din 2017, atacurile împotriva jurnaliștilor atingând, potrivit indexului anual întocmit 

de Reporteri fără Frontiere, niveluri fără precedent în 2017; subliniază că este necesar să fie sprijinite principiile libertății de opinie și de 

exprimare, astfel cum sunt prevăzute la articolul 19 din Declarația universală a drepturilor omului; reiterează importanța libertății de exprimare, 

atât online, cât și offline, ca o componentă esențială în orice societate democratică, deoarece promovează o cultură a pluralismului care permite 

societății civile și cetățenilor să tragă la răspundere guvernele și factorii de decizie și sprijină respectarea statului de drept; condamnă cu fermitate 

amenințările, intimidarea și atacurile împotriva jurnaliștilor, mass-mediei independente, a bloggerilor și a avertizorilor de integritate, precum și 
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discursurile de incitare la ură, legile privind defăimarea și incitările la violență, întrucât constituie o amenințare la adresa statului de drept și a 

valorilor reprezentate de drepturile omului; subliniază că, în 2017, sute de manifestanți și de jurnaliști pașnici au fost arestați, dintre care mulți au 

fost supuși unor rele tratamente și detenții arbitrare și au trebuit să plătească amenzi mari în procese în care nu erau garantate norme minime de 

procedură; îndeamnă UE să-și intensifice eforturile de a proteja dreptul la libertatea de opinie și de exprimare în toate relațiile sale cu țările terțe; 

subliniază importanța asigurării punerii în aplicare efective și sistematice a Orientărilor UE privind libertatea de exprimare online și offline, cât și 

a monitorizării cu regularitate a impactului acestora; 

23. subliniază importanța fundamentală a libertății academice, ca drept al omului protejat de tratatele internaționale; condamnă ferm orice atac 

împotriva libertății academice, cum ar fi uciderea, disparițiile forțate, violența, detenția, pierderea locului de muncă, atacurile asupra reputației și 

urmărirea penală abuzivă; evidențiază gravitatea tuturor atacurilor împotriva libertății academice, deoarece aceasta este esențială pentru crearea 

unei societăți democratice pluraliste; 

24. condamnă cu fermitate numărul tot mai mare de apărători ai drepturilor omului care s-a confruntat cu amenințări digitale în 2017, inclusiv 

compromiterea datelor prin confiscarea echipamentelor, supravegherea de la distanță și scurgerile de date; condamnă practica de supraveghere 

online și hackingul în scopul colectării unor informații care pot fi utilizate în cazuri juridice sau în campanii de defăimare; își exprimă 

preocuparea profundă cu privire la utilizarea tot mai frecventă a anumitor tehnologii de supraveghere cibernetică cu dublă utilizare împotriva 

politicienilor, activiștilor, a bloggerilor și jurnaliștilor; solicită cu insistență, în această privință, instituțiilor UE să actualizeze de urgență și 

efectiv regulamentul privind controlul exporturilor de produse cu dublă utilizare; 

25. reafirmă că independența sistemului judiciar și transparența absolută a unui sistem de administrare a justiției în care toți operatorii au obligația de 

a-și îndeplini rolul în mod independent și corect reprezintă condiții fundamentale pentru dezvoltarea unui stat democratic și pentru protecția 

juridică a drepturilor omului; condamnă în totalitate toate tentativele de limitare a libertății judecătorilor, procurorilor și avocaților și toate 

formele de violență directă și indirectă exercitate împotriva acestora; invită Uniunea să acorde atenție maximă acestui aspect în cadrul relațiilor 

diplomatice dezvoltate cu țările terțe; 

26. recunoaște faptul că internetul deschis și progresele tehnologice au permis raportarea mai rapidă a încălcărilor drepturilor omului; critică 

tentativele unor guverne de a controla mijloacele de comunicare în masă, inclusiv internetul; este preocupat de răspândirea extinsă a știrilor false 

și a dezinformărilor generate de actori statali și nestatali în 2017, care este posibil să fi contribuit la răspândirea discursurilor împotriva 

drepturilor omului, la accesul limitat la informații libere, corecte și imparțiale, să fi incitat la violență, ură sau discriminare împotriva anumitor 

grupuri sau persoane și să fi afectat rezultatele unor alegeri, subminând astfel democrațiile; subliniază, în această privință, că este necesar UE să 

adopte un discurs pozitiv mai puternic cu privire la drepturile omului, să adopte o poziție fermă în fața guvernelor care sponsorizează 

dezinformarea sau contestă universalitatea și indivizibilitatea drepturilor omului și să își intensifice eforturile de sprijinire a mass-mediei libere și 

independente din întreaga lume; subliniază caracterul primordial al educației, culturii, cunoașterii și gândirii critice pentru combaterea știrilor 

false și a propagării lor;   
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27. solicită VP/ÎR să desemneze un reprezentant cibernetic al UE care să coordoneze eforturile diplomatice ale UE de a promova un internet deschis, 

interoperabil, sigur și fiabil în politicile externe, în care drepturile omului să fie respectate și normele privind comportamentul online responsabil 

al statelor să fie promovate; 

28. reafirmă că libertatea de gândire, libertatea de conștiință, libertatea religioasă, inclusiv libertatea de a crede sau de a nu crede, de a practica sau de 

a nu practica o religie potrivit propriei alegeri, de a adopta, abandona sau schimba religia și dreptul la apostazie și la opinii ateiste, trebuie să fie 

în mod necondiționat consolidate peste tot în lume, în special prin dialoguri interreligioase și interculturale; condamnă discriminarea pe motive 

de gândire, conștiință, apartenență religioasă sau convingeri și persecuțiile și atacurile împotriva tuturor grupurilor etnice și religioase, comise în 

2017; solicită să se evite instrumentalizarea religiei în scopuri politice; regretă încercările unor actori statali și nestatali de a limita libertatea de 

gândire, de conștiință, de religie și de convingere, libertate de întrunire și libertatea de exprimare, prin adoptarea și punerea în aplicare a unor legi 

privind blasfemia, printre alte mijloace; solicită măsuri suplimentare de protecție a minorităților religioase, a persoanelor necredincioase și a 

ateilor, inclusiv a victimelor legilor privind blasfemia; invită UE și statele sale membre să se implice mai mult în dialogurile politice pentru 

abrogarea acestor legi, să își intensifice eforturile pentru a consolida respectarea libertății de gândire, de conștiință, de religie și de credință, 

precum și pentru a promova dialogul intercultural și interreligios în interacțiunile cu țările terțe; invită Comisia și SEAE să joace un rol activ 

pentru a contribui la întoarcerea în siguranță și în mod voluntar a persoanelor care au fost forțate să își părăsească casele ca urmare a persecuțiilor 

din motive de religie sau credință; cere să se realizeze acțiuni concrete pentru punerea în aplicare efectivă a Orientărilor UE privind promovarea 

și protecția libertății de religie sau de convingere; sprijină practica UE de a juca un rol de lider în ceea ce privește rezoluțiile tematice privind 

libertatea de gândire, libertatea de conștiință și libertatea religioasă în cadrul Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU și în cadrul Adunării 

Generale a ONU; sprijină activitatea trimisului special al UE pentru promovarea libertății de religie sau de convingere în afara UE, Ján Figel; 

29. consideră extrem de regretabil faptul că tortura, tratamentele inumane sau degradante și pedeapsa cu moartea continuă să se aplice în multe țări 

din întreaga lume și solicită UE să își intensifice eforturile vizând eradicarea acestora; consideră extrem de îngrijorătoare condițiile de detenție, 

inclusiv accesul la îngrijire și medicamente, și situația închisorilor dintr-o serie de state; salută lansarea oficială a Alianței mondiale pentru un 

comerț fără tortură, la 18 septembrie 2017, precum și instituirea Grupului de coordonare pentru combaterea torturii al UE, care este însărcinat cu 

monitorizarea transpunerii sale în practică; salută, în această privință, actualizarea legislației UE privind comerțul cu anumite bunuri susceptibile 

de a fi utilizate pentru pedeapsa capitală, tortură sau alte pedepse și rele tratamente; constată că, în 2017, numărul execuțiilor realizate în întreaga 

lume a scăzut cu 4 % în comparație cu anul precedent; face apel la țările care nu au făcut încă acest lucru să instituie un moratoriu imediat privind 

pedeapsa cu moartea, ca pas înspre abolirea acesteia; consideră că este esențială combaterea tuturor formelor de tortură și de rele tratamente ale 

persoanelor deținute, inclusiv de natură psihologică, și intensificarea eforturilor pentru respectarea dreptului internațional în domeniu și 

asigurarea despăgubirii victimelor; 

30. condamnă cu fermitate toate crimele oribile și încălcările drepturilor omului comise de actori statali și nestatali, inclusiv împotriva unor cetățeni 

care își exercită pașnic drepturile omului; își exprimă consternarea față de varietatea infracțiunilor comise, printre care se numără crime, acte de 

tortură, viol, sclavie și sclavie sexuală, recrutarea de copii soldați, convertirile religioase forțate și asasinatele sistematice îndreptate împotriva 

minorităților religioase; îndeamnă UE și statele sale membre să combată genocidul, crimele împotriva umanității și crimele de război și să asigure 



 

 448 

aducerea în fața justiției a autorilor acestora; invită UE să ofere sprijin organizațiilor și echipelor de investigare ale ONU care colectează, 

păstrează și protejează probe – digitale sau de alt tip – ale crimelor comise de oricare dintre părțile la aceste conflicte, pentru a facilita urmărirea 

lor penală la nivel internațional; observă că o serie de platforme de internet au șters probe video referitoare la potențiale crime de război ca parte 

a activității lor de eliminare a conținutului cu caracter terorist și de propagandă; 

31. sprijină rolul esențial jucat de Curtea Penală Internațională (CPI) în cazurile în care statele în cauză nu pot sau nu doresc să își exercite 

jurisdicția; solicită UE și statelor sale membre să ofere sprijin financiar și diplomatic CPI; face apel la UE și la statele sale membre să încurajeze 

toate statele membre ale ONU să ratifice și să pună în aplicare Statutul de la Roma al CPI și este dezamăgit profund de retragerile din statut sau 

de amenințările cu retragerea; face apel, de asemenea, la toți semnatarii Statutului de la Roma să își coordoneze acțiunile și să coopereze cu CPI; 

invită toate statele membre să ratifice amendamentele de la Kampala privind crima de agresiune și să includă „crimele de atrocitate” pe lista 

infracțiunilor pentru care UE are competențe; reiterează importanța altor mecanisme esențiale care vizează eliminarea impunității, inclusiv 

utilizarea jurisdicției universale, și invită statele membre ale UE să adopte legislația necesară; reamintește, în acest sens, că drepturile victimelor 

trebuie să constituie elementul central al tuturor acțiunilor; își reiterează apelul adresat ÎR/VP de a numi un RSUE pentru dreptul internațional 

umanitar și justiție internațională, cu mandatul de a promova, integra și reprezenta angajamentul UE față de lupta împotriva impunității;  

32. salută eforturile UE de a sprijini instituirea în Siria de către ONU a Mecanismului internațional, imparțial și independent (MIII) care să acorde 

asistență în investigarea infracțiunilor grave; subliniază necesitatea de a institui un mecanism independent similar în alte țări; invită UE și statele 

membre ale UE, care nu au făcut încă acest lucru, să contribuie financiar la MIII; 

33. reafirmă că statele membre pot să aducă alte state în fața Curții Internaționale de Justiție pentru încălcarea tratatelor internaționale, precum 

Convenția ONU împotriva torturii, pentru a stabili răspunderea de stat, ca mijloc indirect de stabilire pe cale judecătorească a răspunderii penale 

individuale într-o etapă ulterioară; 

34. regretă profund nerespectarea DIU și condamnă ferm atacurile mortale desfășurate cu o frecvență alarmantă împotriva spitalelor, școlilor și altor 

ținte civile în cadrul conflictelor armate purtate în lume în 2017; este de părere că condamnarea internațională a atacurilor trebuie să fie susținută 

de investigații independente și de o tragere la răspundere veritabilă; salută activitatea desfășurată de lucrătorii umanitari care furnizează ajutor 

umanitar; invită statele membre, instituțiile UE și VP/ÎR să asigure că politicile și acțiunile UE privind DIU sunt elaborate în mod coerent și 

eficace și să facă uz de toate instrumentele de care dispun pentru a aborda această problemă; concluzionează că ar fi trebuit puse la dispoziție o 

raportare mai detaliată realizată de UE și de statele sale membre cu privire la implementarea Orientărilor privind promovarea respectării dreptului 

internațional umanitar în anumite situații de conflict, nu în ultimul rând în Raportul anual al UE privind drepturile omului și democrația; invită 

comunitatea internațională să creeze instrumente de reducere la minimum a decalajului alertă-răspuns pentru a preveni apariția, reapariția și 

escaladarea conflictelor violente, cum ar fi sistemul de alertă timpurie al UE; solicită UE și statelor sale membre să mărească sprijinul financiar 

pentru ajutorul umanitar și asistența pentru dezvoltare; ia act de reducerea cu 2,4 % a asistenței oficiale pentru dezvoltare (AOD) din 2016 până 

în 2017 și de faptul că AOD nu atinge obiectivul de 0,7 % din VNB; 
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35. reamintește Rezoluția sa din 27 februarie 2014 referitoare la utilizarea dronelor înarmate1; își exprimă profunda îngrijorare cu privire la utilizarea 

dronelor înarmate în afara cadrului juridic internațional; invită din nou UE să elaboreze urgent un cadru obligatoriu din punct de vedere juridic 

pentru utilizarea dronelor înarmate pentru a asigura că statele membre, în conformitate cu obligațiile legale care le revin, nu comit asasinate cu 

țintă precisă ilegale și nu facilitează comiterea unor astfel de asasinate de către alte state; invită Comisia să informeze Parlamentul în mod 

adecvat cu privire la utilizarea fondurilor UE pentru toate proiectele de cercetare și dezvoltare asociate cu construcția de drone; solicită 

efectuarea unor evaluări ale impactului asupra drepturilor omului în ce privește viitoarele proiecte de dezvoltare a dronelor; 

36. invită ÎR/VP și statele membre ale UE să extindă regimul UE de măsuri restrictive pentru a include un regim de sancțiuni al UE în materie de 

drepturi ale omului, astfel încât deciziile de aplicare a sancțiunilor specifice PESC să aibă la bază încălcări grave ale drepturilor omului, în mod 

similar Legii Magnitsky; 

37. îndeamnă ÎR/VP și statele membre să depună eforturi pentru interzicerea la nivel internațional a sistemelor de armament în care nu există control 

uman asupra utilizării forței, după cum a solicitat Parlamentul în diferite ocazii și, în pregătirea reuniunilor relevante la nivelul ONU, să dezvolte 

și să adopte urgent o poziție comună privind sistemele de arme autonome și să transmită un mesaj unitar în cadrul forumurilor relevante și să 

acționeze în consecință; 

38. subliniază că corupția subminează statul de drept, democrația și competitivitatea economiilor și pune drepturile omului în pericol; subliniază că 

trebuie sprijiniți apărătorilor drepturilor omului și avertizorii care combat corupția; solicită îmbunătățiri ale mecanismelor și practicilor 

anticorupție, cum ar fi impunerea de sancțiuni împotriva persoanelor și țărilor care comit infracțiuni grave de corupție; invită SEAE și Comisia să 

elaboreze o programare comună privind drepturile omului și combaterea corupției, în special inițiative pentru îmbunătățirea transparenței, 

combaterea impunității, consolidarea agențiilor anticorupție, precum și un grad mai mare de transparență și de trasabilitate a utilizării fondurilor 

europene; invită Comisia să negocieze dispoziții anticorupție în cadrul tuturor acordurilor comerciale viitoare; reamintește recomandările privind 

corupția și drepturile omului formulate în Rezoluția sa din 13 septembrie 2017 referitoare la corupție și drepturile omului în țările terțe2 și solicită 

monitorizarea acestora de către instituțiile și statele membre ale UE; 

39. își exprimă îngrijorarea cu privire la distrugerea, faptele ilegale de jaf și vandalism asupra siturilor de patrimoniu cultural și sprijină ferm 

inițiativele de stabilire a faptelor, de protejare și salvare a patrimoniului; 

40. subliniază importanța alegerilor libere și corecte pentru procesele democratice și își exprimă îngrijorarea cu privire la creșterea numărului de 

scrutinuri ilegitime din întreaga lume; reamintește că mijloacele de informare independente sunt esențiale pentru organizarea de alegeri libere și 

corecte; solicită UE să nu recunoască rezultatele alegerilor fraudate sau falsificate și să utilizeze toate instrumentele diplomatice, economice și de 

politică de care dispune pentru a apăra credibilitatea alegerilor din întreaga lume și pentru a obliga țările să respecte criteriile pentru alegeri libere 

                                                 
1  JO C 285, 29.8.2017, p. 110. 
2  Texte adoptate, P8_TA(2017)0346. 
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și corecte; consideră că sprijinul oferit de UE proceselor electorale și democrației din întreaga lume – misiunile sale electorale și monitorizarea 

ulterioară, asistența electorală pe care o oferă și, în special, rolul activ jucat de Parlament în această privință – este extrem de important; 

subliniază importanța observării alegerilor în contextul tranzițiilor democratice pașnice, a consolidării statului de drept, a pluralismului politic și 

a îmbunătățirii participării femeilor la procesele electorale, precum și a transparenței și respectării drepturilor omului; reamintește că este 

important ca organizațiile societății civile locale să fie implicate în procesul de observare a alegerilor și aplicarea recomandărilor emise de 

misiunile de observare a alegerilor; consideră că interferența în alegerile altor state prin intermediul operațiunilor cibernetice încalcă dreptul 

persoanelor de a-și alege în mod liber reprezentanții; 

41. salută semnarea de către UE a Convenției de la Istanbul și subliniază necesitatea combaterii violenței împotriva femeilor, inclusiv a violenței 

domestice, prin toate mijloacele; invită statele membre care nu au făcut încă acest lucru să ratifice și să pună în aplicare această convenție cât mai 

curând posibil; sprijină, în acest sens, inițiativa comună Spotlight a UE-ONU; îndeamnă țările să își îmbunătățească legislației pentru a aborda, 

cât mai devreme posibil, violența bazată pe gen, mutilarea genitală feminină și violența sexuală; reamintește că violența împotriva femeilor este 

profund înrădăcinată în inegalitatea de gen, prin urmare trebuie abordată în mod exhaustiv și subliniază importanța protecției sociale și a 

serviciilor sociale; subliniază că pentru elaborarea unei legislații și a unor strategii eficiente de combatere a violenței pe criterii de gen este 

esențial să se dispună de statistici fiabile privind prevalența, cauzele și consecințele tuturor tipurilor de violență împotriva femeilor; solicită, 

așadar, UE să ofere sprijin țărilor în vederea îmbunătățirii colectării datelor în acest domeniu și să respecte obligațiile legale internaționale; cere 

UE să colaboreze cu alte țări pentru a intensifica finanțarea și programele menită să prevină și să răspundă la violența sexuală și violența de gen 

din întreaga lume; condamnă toate formele de violență și de exploatare fizică, sexuală și psihologică, violul în masă, traficul și încălcarea 

drepturilor sexuale și reproductive ale femeilor; subliniază că îngrijirile medicale adecvate și accesibile și respectarea universală și accesul la 

drepturile sexuale și reproductive, inclusiv dreptul la avort, ar trebui garantate pentru toate femeile și că ele ar trebui să poată lua decizii libere și 

responsabile privind sănătatea lor, corpul lor și viața lor sexuală și reproductivă; subliniază că educația este un instrument esențial pentru 

combaterea discriminării și a violenței împotriva femeilor și copiilor; condamnă reinstituirea regulii „călușului mondial”; 

42. subliniază că UE trebuie să își mențină angajamentul de a respecta integral obligațiile și angajamentele pentru drepturile femeilor care decurg din 

CEDAW, Platforma de acțiune de la Beijing, Programul de acțiune al Conferinței Internaționale pentru Populație și Dezvoltare, precum și să 

respecte rezultatele conferințelor de revizuire; 

43. reamintește publicarea în august 2017 a primului Raport anual din 2016 cu privire la punerea în aplicare a Planului de acțiune II pentru egalitatea 

de gen 2016-2020 (GAP II), care evidențiază o serie de tendințe pozitive în transformarea vieților fetelor și ale femeilor prin asigurarea 

integrității fizice și psihologice a fetelor și a femeilor, prin promovarea drepturilor economice și sociale și consolidarea rolului și a participării 

lor; consideră că UE ar trebui să continue integrarea sprijinului acordat femeilor în operațiile din cadrul politicii de securitate și apărare comune 

(PSAC), în prevenirea conflictelor și în reconstrucția post-conflict; reiterează importanța Rezoluției 1325 (2000) din 31 octombrie 2000 a 

Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea; subliniază că este esențială o mai mare implicare a sectorului public și a 

celui privat pentru respectarea drepturilor femeilor și a participării acestora la instituțiile publice și private, la elaborarea politicilor, la viața 

economică și la procesele de pace; subliniază faptul că activitatea economică joacă un rol important în consolidarea drepturilor femeilor; 
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îndeamnă Comisia să ia inițiativa în combaterea exploatării și abuzului sexual în sectorul umanitar și în sectorul ajutorului pentru dezvoltare, 

deoarece aceste sectoare ar trebui să respecte cele mai înalte standarde de responsabilitate și asumare a răspunderii pentru activitatea lor; 

subliniază că trebuie revizuite ș consolidate procedurile și regulile pentru intervenții; 

44. invită SEAE să se asigure că rezultatele celei de-a 62-a sesiuni a Comisiei pentru statutul femeii (CSW) vor fi incluse în politicile sale și vor oferi 

un nou impuls în atingerea egalității de gen și autonomizarea femeilor și fetelor din mediul rural; 

45. subliniază că este important ca educația și pregătirea în domeniile STIM, dar și în științele umane, să fie accesibile femeilor și fetelor, cu un 

accent special pe creșterea dezvoltarea talentelor și a competențelor, precum și a participării lor la sectoarele STIM; 

46. invită Comisia să exploreze modalități și mijloace pentru ca UE să adere unilateral la CDC, având în vedere că toate statele membre ale UE au 

ratificat CDC a ONU și că legislația primară și secundară a UE conține dispoziții de fond privind protecția drepturilor copilului; invită țările care 

nu au ratificat încă Convenția ONU cu privire la drepturile copilului să facă acest lucru de urgență; salută adoptarea Orientărilor revizuite ale UE 

pentru promovarea și protecția drepturilor copilului și subliniază că trebuie garantat că toți copiii beneficiază de acestea, inclusiv cei 

marginalizați și cei aflați în situații vulnerabile; subliniază faptul că copiii sunt deseori expuși la forme de abuzuri specifice, cum ar fi căsătoriile 

între copii, prostituția copiilor, folosirea soldaților-copii, mutilarea genitală, exploatarea prin muncă a copiilor și traficul de copii, mai ales în 

timpul crizelor umanitare și al conflictelor armate, și, prin urmare, necesită o protecție mai mare; solicită UE să coopereze cu țările terțe pentru a 

pune capăt căsătoriilor forțate, a celor la o vârstă fragedă și a celor între copii, stabilind 18 de ani ca vârstă minimă legală pentru căsătorie, 

impunând verificarea vârstei ambilor soți și a consimțământului lor deplin și liber, introducând înregistrările obligatorii ale căsătoriilor și 

asigurând respectarea acestor reguli; subliniază că trebuie intensificată implicarea UE în abordarea protecției copiilor, în special a minorilor 

neînsoțiți, și trebuie acordată o atenție deosebită educației și sprijinului psihosocial; solicită o implementare adecvată a Orientărilor privind 

protejarea școlilor și a universităților de utilizări în scopuri militare în timpul conflictelor armate; solicită o soluție urgentă la problema copiilor 

apatrizi, din interiorul și din afara UE, în special a celor născuți în afara țării de origine a părinților și a copiilor migranți în conformitate cu 

dreptul internațional; îndeamnă UE și statele sale membre să elaboreze un plan de acțiune pentru a împiedica reținerea copiilor ca urmare a 

statutului lor de migrant, în conformitate cu Declarația de la New York pentru refugiați și migranți; reamintește dreptul la protecție specială în 

interesul superior al copilului; 

47. invită UE și statele sale membre să instituie transparență totală și monitorizarea fondurilor alocate țărilor terțe pentru cooperarea în domeniul 

migrației și să asigure faptul că o astfel de cooperare nu aduce beneficii, directe sau indirecte, sistemelor de securitate, de poliție și judiciare 

implicate în încălcări ale drepturilor omului în acest context; subliniază posibilitatea separării cooperării pentru dezvoltare de cooperarea legată 

de readmisia sau gestionarea migrației; este preocupat de posibila instrumentalizare a politicii externe a UE ca „gestionare a migrației” și 

subliniază că toate încercările de a colabora cu țări terțe, inclusiv cu țările de origine și de tranzit, pe probleme de migrație trebuie să fie însoțită 

de îmbunătățirea condițiilor vizând drepturile omului din țările respective, precum și de respectarea dreptului internațional în domeniul 

drepturilor omului și al refugiaților; își exprimă îngrijorarea profundă și solidaritatea față de numărul mare de refugiați, migranți și persoane 

strămutate intern care suferă de pe urma gravelor încălcări ale drepturilor omului ca victime ale conflictelor, ale persecuțiilor, ale greșelilor de 
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guvernare și ale migrației ilegale, ale traficului de persoane și ale rețelelor de traficanți; subliniază nevoia urgentă de a rezolva cauzele profunde 

ale fluxurilor de migrație și, prin urmare, de a se ocupa de dimensiunea externă a fenomenului migrației, inclusiv prin găsirea unor soluții 

sustenabile la conflicte și la subdezvoltare economică, în vecinătatea noastră și la nivel mondial, dezvoltând cooperarea și parteneriatele cu țările 

terțe în cauză care respectă dreptul internațional, care garantează respectarea  drepturilor omului și păstrează credibilitatea UE atât în interiorul, 

cât și în afara UE; invită UE și statele sale membre să acorde asistență umanitară în domeniul educației, locuințelor, sănătății și în alte domenii în 

care migranții și refugiații au nevoie de sprijin, precum și să asigure punerea în aplicare adecvată a politicilor de returnare; subliniază că este 

important ca UE să încurajeze țările respective să semneze Protocolul de la Palermo împotriva introducerii ilegale de migranți; ia act de faptul că, 

în 2017, ONU a înregistrat aproximativ 258 de milioane de persoane care trăiesc într-o altă țară decât țara în care s-au născut ; invită Comisia să 

trateze în continuare protecția și promovarea drepturilor migranților și refugiaților ca pe o prioritate în politicile sale; insistă asupra necesității de 

a elabora și de a aplica mai bine cadre de protecție pentru migranți și refugiați, în special prin rute sigure și legale pentru migranți și prin 

acordarea de vize umanitare; cere Parlamentului să supravegheze acordurile privind migrația; regretă orice încercare de a obstrucționa, de a 

afecta credibilitatea sau chiar de a incrimina asistența umanitară și insistă asupra necesității consolidării capacității de căutare și de salvare a 

persoanelor aflate în primejdie pe mare și pe uscat, pentru a ne îndeplini principalele obligații în temeiul dreptului internațional; subliniază că, la 

1 ianuarie 2017, numărul persoanelor care aveau reședința într-un stat membru al UE, dar aveau cetățenia într-o țară terță, se ridica la 21,6 

milioane, reprezentând 4,2 % din populația UE-28; invită statele membre să se angajeze într-un dialog serios pentru a ajunge la o înțelegere 

comună, incluzivă, responsabilități partajate și un obiectiv unitar în ceea ce privește migrația; salută inițiativa ONU privind Pactul global al ONU 

pentru o migrație sigură, ordonată și legală și Pactul global privind refugiații al UNHCR, precum și rolul central atribuit drepturilor omului în 

aceste pacturi; 

48. deplânge persistența traficului de persoane; subliniază faptul că traficul de persoane transformă oamenii în mărfuri și constituie una dintre cele 

mai grave forme de încălcare a drepturilor omului; subliniază, în acest sens, importanța unei abordări coerente a dimensiunilor interne și externe 

ale politicilor UE de combatere a traficului de ființe umane la toate nivelurile; invită UE și statele membre să își intensifice cooperarea cu țările 

terțe pentru a investiga toate etapele traficului de ființe umane, inclusiv toate formele de exploatare a persoanelor, în special a femeilor și a 

copiilor, cum ar fi traficul de organe, munca forțată și exploatarea sexuală, și să coopereze cu ONU și societatea civilă în acest domeniu; cere 

principii clare și instrumente juridice care să trateze încălcările drepturilor omului legate de maternitatea prin mame surogat; își exprimă 

preocuparea profundă cu privire la vulnerabilitatea extremă a migranților și a refugiaților, în special a femeilor și a copiilor, la exploatare, 

introducere ilegală și trafic de ființe umane, inclusiv în punctele de acces ale migranților; subliniază că trebuie promovate politici centrate pe 

victime, trebuie prevenit și redus acest tip de infracțiuni și trebuie stopate profiturile generate de traficul de ființe umane; 

49. încurajează toate țările, inclusiv statele membre, și UE să se angajeze în negocieri pentru adoptarea unui instrument internațional obligatoriu din 

punct de vedere juridic privind drepturile omului pentru corporațiile transnaționale și alte întreprinderi, prin participarea activă la grupul de lucru 

interguvernamental deschis creat de ONU; insistă încă o dată asupra nevoii de a aplica rapid Principiile directoare ale ONU privind activitățile 

întreprinderilor și drepturile omului, în special în ceea ce privește pilonul al treilea privind accesul la o cale de atac; recunoaște importanța majoră 

a Pactului global al ONU și a planurilor naționale de acțiune privind activitățile întreprinderilor și drepturile omului; subliniază importanța unui 

plan de acțiune al UE privind activitățile întreprinderilor și drepturile omului și îndeamnă Comisia să accelereze elaborarea acestuia cu scopul de 
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a aplica integral principiile directoare ale ONU privind activitățile întreprinderilor și drepturile omului; încurajează toate firmele, inclusiv cele cu 

sediul în UE, să-și respecte obligația de diligență și reafirmă, în plus, importanța promovării responsabilității sociale a întreprinderilor și a 

întreprinderilor europene care joacă un rol principal în promovarea unor standarde la nivel internațional în ceea ce privește afacerile și drepturile 

omului; invită toate țările să aplice efectiv și rapid principiile directoare ale ONU privind activitățile întreprinderilor și drepturile omului și să 

garanteze că întreprinderile respectă drepturile omului și standardele sociale și de muncă din jurisdicțiile lor; încurajează toate țările să trateze 

problema întreprinderilor care utilizează materii prime sau alte mărfuri provenite din zone de conflict; își reiterează apelul pentru includerea unor 

norme privind răspunderea întreprinderilor pentru încălcări ale drepturilor omului în acordurile dintre UE și țările terțe; subliniază că victimelor 

încălcărilor drepturilor omului care au legătură cu activitatea întreprinderilor ar trebui să li se garanteze accesul la căi de atac corespunzătoare și 

efective; reafirmă nevoia urgentă de a trata cazurile de abuzuri împotriva drepturilor omului și de corupție în rândul întreprinderilor atunci când 

apar, precum și de a asigura faptul că acestea pot fi trase la răspundere; regretă că nu a existat o acțiune a Comisiei, conform solicitărilor din 

Rezoluția Parlamentului din 25 octombrie 2016 referitoare la răspunderea întreprinderilor pentru încălcări grave ale drepturilor omului în țările 

terțe1; solicită să se adopte măsuri obligatorii pentru sectorul industrial, pentru a eradica munca copiilor și pentru a preveni încălcarea drepturilor 

omului; invită Comisia să instituie un grup operativ interinstituțional dedicat activităților întreprinderilor și drepturilor omului și să exploreze 

inițiative vizând obligația de diligență la nivelul UE; 

50. reamintește că UE s-a angajat să plaseze drepturile omului și democrația în centrul relațiilor sale cu țările terțe; subliniază, prin urmare, că 

promovarea drepturilor omului și a principiilor democratice, inclusiv implementarea clauzelor de condiționalitate privind drepturile omului în 

acordurile internaționale, trebuie sprijinită prin toate politicile UE care au o dimensiune externă, inclusiv prin politica comercială; reliefează rolul 

pe care îl pot juca relațiile comerciale în dezvoltarea țărilor în curs de dezvoltare și în păstrarea piețelor lor locale; subliniază că sprijinul pentru 

sistemele democratice și aspirațiile pentru libertatea popoarelor ar trebui să continue să fie liniile directoare pentru interesele economice ale UE; 

reamintește că coerența politicilor este esențială pentru dezvoltare și subliniază importanța integrării drepturilor omului în politicile comerciale și 

de dezvoltare în toate etapele acestora; solicită UE să se asigure că pentru bunurile care circulă pe teritoriul său în cadrul sistemelor de certificare 

etică nu a fost folosită munca forțată și munca copiilor; cere introducerea unui instrument special conceput pentru a monitoriza și a consolida 

politica de gen în acordurile comerciale; salută programele, proiectele și finanțarea UE în țări terțe și subliniază că trebuie evaluate și prevenite 

toate încălcările prin crearea unui mecanism de depunere a plângerilor pentru persoane și grupuri; 

51. consideră că sistemele generalizate de preferințe tarifare în regim special de încurajare a dezvoltării durabile și a bunei guvernanțe (SGP+) 

reprezintă unul dintre principalele instrumente de politică comercială ale UE care promovează democrația, dezvoltarea durabilă, drepturile 

omului și standardele de mediu în țările terțe; invită Comisia să reexamineze și să monitorizeze mai bine sistemele SGP+ pentru a asigura 

respectarea standardelor în materie de drepturi ale omului de către țările beneficiare; subliniază că, în cadrul SGP+ revizuit, Comisia ar trebui să 

urmărească creșterea transparenței și răspunderii acestui mecanism, stabilind proceduri clare pentru o participare constructivă și lărgită a 

organizațiilor societății civile, și elaborând evaluări eficiente ale impactului asupra drepturilor omului înainte de a fi acordate preferințe 

comerciale și în timpul implementării; cere să se analizeze includerea Statutului de la Roma al Curții Penale Internaționale pe lista de convenții 

                                                 
1  Texte adoptate, P8_TA(2016)0405. 
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obligatorii pentru acordarea statutului SGP+; îndeamnă Comisia să continue să finanțeze inițiative ale societății civile care monitorizează 

implementarea acestui sistem; subliniază că este importantă introducerea unor forme de cooperare pentru a facilita dezvoltarea economică și 

socială a țărilor terțe, acordând o atenție deosebită nevoilor populațiilor lor; 

52. invită statele membre să respecte cu strictețe Codul de conduită al UE privind exporturile de arme și, în special, să pună capăt tuturor 

transferurilor de arme, echipamente și materiale de supraveghere și obținere de informații care ar putea fi utilizate de guverne pentru reprimarea 

drepturilor omului și atacarea civililor; subliniază că comerțul mondial cu arme și materiale de război contribuie la folosirea acestora în 

numeroase conflicte din țările terțe; constată că statele membre ale UE se numără printre cei mai mari exportatori de arme la nivel mondial și 

consideră că este esențial ca standardele internaționale care reglementează vânzările de arme să fie întărite și consolidate la nivel mondial; 

53. condamnă cu fermitate toate formele de discriminare, inclusiv cele motivate de rasă, religie, castă sau sisteme similare de statut moștenit, 

orientare sexuală și identitate de gen, dizabilitate sau orice alt statut; este alarmat de numeroasele manifestări ale rasismului, xenofobiei și a altor 

forme de intoleranță și de lipsa reprezentării politice pentru grupurile cele mai vulnerabile, cum ar fi minoritățile etnice, lingvistice și religioase, 

persoanele cu dizabilități, comunitatea LGBTI, femeile și copiii; solicită UE să își intensifice eforturile vizând eradicarea, fără deosebire, a 

tuturor formele de discriminare și pentru a promova conștientizarea, o cultură de toleranță și incluziune, și o protecție specială pentru grupurile 

cele mai vulnerabile, prin intermediul unor dialoguri politice și privind drepturile omului, al activității delegațiilor UE și prin diplomația publică; 

face apel la toate țările să se asigure că instituțiile lor respective oferă o protecție juridică eficace în jurisdicțiile lor; subliniază importanța 

elaborării unor strategii de educație în școli pentru a sensibiliza copiii și pentru a le pune la dispoziție instrumentele de care au nevoie pentru a 

identifica toate formele de discriminare; 

54. subliniază că trebuie integrate în mod credibil principiul accesibilității universale și drepturile persoanelor cu dizabilități în toate politicile 

relevante ale UE, inclusiv în domeniul cooperării pentru dezvoltare, și subliniază caracterul prescriptiv și orizontal al acestei chestiuni; cere UE 

să includă lupta împotriva discriminării pe motive de dizabilități în acțiunile sale externe și în politicile privind ajutorul pentru dezvoltare; invită 

guvernele țărilor terțe să revizuiască toată legislația în vederea armonizării în conformitate cu Convenția privind drepturile persoanelor cu 

dizabilități (CRPD); solicită tuturor țărilor să ratifice Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități și reiterează 

importanța implementării sale eficiente; 

55. salută participarea UE și a statelor sale membre la cea de-a 8-a sesiune a Grupului de lucru deschis al ONU cu privire la dedicat îmbătrânirii și, în 

special, contribuțiile și declarațiile lor comune cu privire la egalitate, nediscriminare, violență, abuz și neglijarea persoanelor în vârstă; rămâne 

preocupat de prevalența discriminării pe criterii de vârstă și a altor bariere în calea respectării drepturilor persoanelor în vârstă; solicită UE și 

statelor membre să sprijine pe deplin procesul grupului de lucru, inclusiv prin alocarea și/sau sprijinirea alocării unor resurse adecvate pentru 

funcționarea acestuia și, de asemenea, să răspundă la viitoarele cereri de propuneri, să se consulte și să implice persoanele în vârstă în pregătirea 

acestora, precum și să includă persoanele în vârstă în delegațiile lor respective; 

56. salută participarea activă a UE la întâlnirea dedicată examinării Strategiei regionale europene de implementare a Planului internațional de acțiune 
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privind îmbătrânirea de la Madrid (MIPAA), care a avut loc  la Lisabona în 2017; subliniază că MIPAA poate contribui semnificativ la o mai 

bună respectare a drepturilor persoanelor în vârstă; 

57. condamnă detenția arbitrară, tortura, persecuțiile și asasinarea persoanelor LGBTI; recunoaște faptul că orientarea sexuală și identitatea de gen 

pot crește riscul de discriminare, violență și persecuție; observă că, în mai multe țări de pe glob, persoanele LGBTI se confruntă în continuare cu 

persecuții și violențe din cauza orientării lor sexuale; condamnă încălcările comise împotriva femeilor și a grupurilor minoritare, care încalcă 

dreptul fundamental la integritate fizică și la identitate, cum ar fi mutilarea genitală a femeilor și mutilările sexuale ale persoanelor intersexuale; 

constată că 72 de țări continuă să incrimineze relațiile între persoane de același sex, în 13 țări ajungându-se chiar la pedeapsa cu moartea; 

îndeamnă aceste state să își schimbe imediat legislația; salută eforturile UE de a îmbunătăți drepturile persoanelor LGBTI și protecția juridică a 

acestora; îndeamnă delegațiile UE și ambasadele statelor membre să aplice integral Orientările UE privind persoanele LGBTI; invită Comisia să 

întocmească rapoarte anuale cu privire la punerea în aplicare a concluziilor Consiliului în acest sens; constată că, conform evaluării primului an 

de punere în aplicare a Planului de acțiune privind egalitatea de gen 2016-2020(PAG II), o treime din delegații au promovat drepturile omului 

persoanelor LGBTI; 

58. condamnă încălcările drepturilor omului ce continuă să fie comise împotriva persoanelor care suferă din cauza ierarhiilor de castă și a 

discriminărilor pe criterii de castă, a segregării continue și a obstacolelor impuse de sistemul castelor, inclusiv a refuzului accesului la un loc de 

muncă, la justiție și la alte drepturi fundamentale ale omului; își exprimă profunda îngrijorare în legătură cu discriminarea instituționalizată și cu 

rata alarmantă a atacurilor violente pe criterii de apartenență la o castă; invită UE și statele membre să-și intensifice eforturile și să sprijine 

inițiativele la nivelul ONU și la nivelul delegațiilor pentru eliminarea discriminării pe criterii de apartenență la o castă; 

59. subliniază importanța aplicării politicilor de egalitate care să permită tuturor minorităților naționale, etnice, religioase și lingvistice, precum și 

popoarelor indigene să se bucure de drepturile lor fundamentale; salută Rezoluția 71/178 din 19 decembrie 2016 a Adunării Generale a ONU 

privind drepturile popoarelor indigene, care proclamă anul 2019 ca An internațional al limbilor indigene; reamintește că, potrivit Raportorului 

special privind drepturile popoarelor indigene, în ultimii ani s-a înregistrat o creștere îngrijorătoare discriminării, a atacurilor și a amenințărilor 

împotriva popoarelor indigene, precum și a incriminării și a uciderii celor care își apără pământurile, teritoriile și resursele, în special a femeilor; 

subliniază că UE trebuie să asigure protecția acestor apărători și să se asigure că toate infracțiunile sunt investigate, iar cei vinovați sunt trași la 

răspundere; îndeamnă UE și statele membre să acționeze pentru recunoașterea, protejarea și promovarea deplină a drepturilor popoarelor 

indigene; invită țările să ratifice dispozițiile Convenției nr. 169 a OIM privind populațiile indigene și tribale; 

60. ia act de multiplele avantaje ale internetului; este preocupat, însă, de faptul că marii operatori comerciali colectează în masă, în scopuri de 

marketing și fără consimțământul și/sau știința acestora, datele cu caracter personal ale utilizatorilor, care ar putea fi folosite în moduri 

dăunătoare, de exemplu pentru a reprima apărătorii drepturilor omului, pentru a le submina libertatea de exprimare și pentru a influența 

rezultatele alegerilor și procesul decizional politic; invită întreprinderile de date să își ia angajamente privind drepturile omului; regretă modelele 

de afaceri bazate pe încălcări ale drepturilor omului și solicită colectarea datelor cu caracter personal în conformitate cu normele privind protecția 

datelor și cu drepturile omului; invită comunitatea internațională, inclusiv UE și statele sale membre, să consolideze și să implementeze urgent o 
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legislație eficientă în acest domeniu; 

61. recunoaște că terorismul și radicalizarea reprezintă amenințări acute pentru democrație și drepturile omului și care, astfel, afectează întreaga 

societate;  regretă că atacurile comise în 2017 au vizat adeseori chiar persoanele sau grupurile care întruchipează aceste valori; condamnă cu 

fermitate faptul că în 2017 au avut loc la nivel mondial peste 1 000 de atacuri teroriste, care s-au soldat cu aproximativ 6 123 de decese; sprijină 

eforturile UE de prevenire și combatere a terorismului și radicalizării, inclusiv inițiativele și rețelele la nivelul UE, cum ar fi Rețeaua pentru 

sensibilizarea publicului cu privire la radicalizare, însă reiterează că toate eforturile trebuie să se conformeze legislației internaționale privind 

drepturile omului; reamintește că educația este un instrument privilegiat pentru combaterea radicalizării; subliniază că trebuie acordată o atenție 

și sun sprijin special victimelor terorismului, inclusiv sprijin psihologic, evaluări individuale pentru fiecare victimă, consiliere juridică, acces la 

justiție, servicii de traducere și interpretare și servicii eficiente de sprijinire a victimelor în general; subliniază că strategiile de combatere a 

terorismului trebuie să respecte statul de drept și să asigure respectarea drepturilor omului; recomandă ca cooperarea cu țări terțe în domeniul 

combaterii terorismului  să cuprindă evaluări detaliate ale riscurilor la adresa libertăților fundamentale și a drepturilor omului, precum și garanții 

în cazul încălcărilor; invită Comisia să dezvolte un schimb mai bun de informații și o mai bună coordonare prin intermediul canalelor și 

agențiilor sale, pentru a preveni, a identifica și a aduce rapid în fața justiției pe cei responsabili; 

62. reamintește că sancțiunile sunt un instrument indispensabil al PESC; îndeamnă Consiliul să adopte sancțiunile prevăzute de legislația UE atunci 

când sunt considerate necesare pentru îndeplinirea obiectivelor PESC, în special cu scopul de a proteja drepturile omului și de a consolida și 

sprijini democrația, asigurându-se în același timp că acestea nu au impact asupra populației civile; cere ca aceste sancțiuni să se concentreze pe 

funcționarii identificați ca fiind responsabili pentru încălcările drepturilor omului, pentru a-i pedepsi pentru infracțiunile și abuzurile comise; 

63. este de părere că sportul poate juca un rol pozitiv în promovarea drepturilor omului; regretă însă că există o corelare specifică între anumite 

încălcări ale drepturilor omului și evenimente sportive majore în țările care găzduiesc astfel de evenimente sau care candidează să devină țări-

gazdă; reamintește că aceste încălcări includ evacuările, reducerea la tăcere a societății civile și a apărătorilor drepturilor omului și exploatarea 

lucrătorilor la construirea facilităților sportive de mari dimensiuni; invită UE să elaboreze un cadru de politică la nivelul Uniunii referitor la sport 

și drepturile omului și să colaboreze cu federațiile sportive naționale, companiile și organizațiile societății civile cu privire la modalitățile 

participării acestora la astfel de evenimente; invită organismele și organizațiile sportive naționale și internaționale și țările-gazdă ale 

evenimentelor majore să se angajeze în favoarea bunei guvernări și a protecției drepturilor omului, inclusiv a drepturilor lucrătorilor și a libertății 

mass-media, să se angajeze că pun în aplicare măsuri anticorupție imediat înaintea și în timpul evenimentelor sportive majore și că oferă 

mecanisme reparatorii pentru toate abuzurile în materie de drepturile omului; salută decizia luată în noiembrie 2017 de Organizația Internațională 

a Muncii de a închide un caz împotriva statului Qatar cu privire la tratamentul aplicat lucrătorilor migranți în cadrul pregătirilor pentru Cupa 

mondială FIFA 2022; ia act de acordul asupra reformelor, care, dacă ar fi implementat efectiv, va oferi lucrătorilor o mai bună protecție; 

64. îndeamnă UE să pună în aplicare politici eficiente și sustenabile împotriva schimbărilor climatice globale; subliniază că schimbările climatice 

reprezintă una dintre principalele cauze ale strămutării interne și ale migrației forțate; invită comunitatea internațională să elaboreze măsuri de 

combatere a schimbărilor climatice și de protejare a celor afectați; observă că politica externă a UE ar trebui să dezvolte capacități de 
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monitorizare a riscurilor legate de schimbările climatice, inclusiv pentru prevenirea crizelor și depistarea probabilității de izbucnire a unor 

conflicte; consideră că acțiunile climatice rapide și mare amploare contribuie în principal la prevenirea riscurilor sociale, economice, dar și a 

celor de securitate, la prevenirea conflictelor și a instabilității și, în cele din urmă, la evitarea unor costuri politice, sociale și economice majore; 

subliniază, astfel, importanța integrării diplomației din domeniul climei în toate politicile UE de prevenire a conflictelor, prin extinderea și 

adaptarea amplorii misiunilor și programelor desfășurate de UE în țările terțe și în zonele de conflict; subliniază, așadar, necesitatea de a pune în 

aplicare rapid politici care să permită reducerea impactului schimbărilor climatice, în conformitate cu Acordul de la Paris; 

° 

° ° 

65. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al 

Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Reprezentantului special al UE pentru drepturile omului, guvernelor și parlamentelor 

statelor membre, Consiliului de Securitate al ONU, Secretarului General al ONU, Președintelui celei de-a 70-a sesiuni a Adunării Generale a 

ONU, Președintelui Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU, Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, precum și șefilor 

delegațiilor UE. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0519 

Soluționarea accelerată a litigiilor comerciale  

Rezoluția Parlamentului European din 13 decembrie 2018 conținând recomandări adresate Comisiei privind soluționarea accelerată a 

litigiilor comerciale (2018/2079(INL)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere articolul 225 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), 

– având în vedere articolul 67 alineatul (4) și articolul 81 alineatul (2) din TFUE, 

– având în vedere articolul 19 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a 

Uniunii Europene (Carta), 

– având în vedere studiul Direcției Generale pentru politici interne intitulat „Dezvoltarea competențelor de drept comercial în statele membre”, 

– având în vedere tabloul de bord al UE privind justiția 2018, 

– având în vedere „Principiile formării profesionale judiciare” ale Rețelei Europene de Formare Judiciară (EJTN) din 20161, 

– având în vedere acquis-ul Uniunii Europene în domeniul cooperării judiciare în materie civilă, 

                                                 
1  Http://www.ejtn.eu/PageFiles/15756/Judicial%20Training%20Principles_EN.pdf 

http://www.ejtn.eu/PageFiles/15756/Judicial%252520Training%252520Principles_EN.pdf
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– având în vedere articolele 46 și 52 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0396/2018), 

A. întrucât dreptul la proces echitabil, public și într-un termen rezonabil, consacrat la articolul 47 din Cartă și la articolul 6 din Convenția europeană 

a drepturilor omului, constituie una dintre garanțiile fundamentale ale statului de drept și ale democrației și este o parte intrinsecă a procedurilor 

civile în ansamblu;  

B. întrucât introducerea unei proceduri civile europene accelerate ar putea contribui la modernizarea procedurilor naționale, la asigurarea unor 

condiții de concurență echitabile pentru întreprinderi, precum și la o creștere economică accentuată datorită eficacității și eficienței sistemelor 

judiciare, facilitând, în același timp, accesul la justiție în Uniune și contribuind la asigurarea libertăților fundamentale ale Uniunii; 

C. întrucât tabloul de bord pentru justiție din 2018 a arătat că disponibilitatea asistenței judiciare și nivelul taxelor judiciare au un impact esențial 

asupra accesului la justiție, în special pentru cetățenii care trăiesc în sărăcie;  

D. întrucât cooperarea judiciară este promovată, susținută și încurajată prin mai multe acte procedurale din dreptul secundar al Uniunii, printre care 

Regulamentul privind cererile cu valoare redusă, Directiva privind asistența judiciară, Regulamentul privind obținerea de probe și Regulamentul 

privind notificarea sau comunicarea actelor; 

E. întrucât obiectivele cooperării judiciare între statele membre sunt, printre altele, să asigure respectarea deplină a dreptului la o cale de atac 

eficientă și la un proces echitabil în cauzele transfrontaliere, să garanteze proceduri judiciare eficiente și fără dificultăți și în aceste situații și să 

stabilească încrederea reciprocă în sistemele judiciare, care reprezintă baza pentru continuarea recunoașterii reciproce a hotărârilor în întreaga 

Uniune; 

F. întrucât dreptul procedural în acest domeniu diferă de la un stat membru la altul, pentru că numeroase aspecte de drept procedural din domeniul 

justiției civile sunt reglementate la nivel național, ceea ce corespunde principiului subsidiarității și proporționalității; întrucât o procedură 

accelerată ar putea conduce la apropierea necesară a regimurilor procedurale din Uniune; 

G. întrucât este necesară întărirea cooperării consolidate între autoritățile și sistemele judiciare ale statelor membre la nivelul Uniunii, în vederea 

eliminării eventualelor obstacole care pot decurge din incompatibilitățile dintre diferitele sisteme judiciare și administrative; 

H. întrucât Regulamentul Bruxelles I stabilește o serie de norme de bază privind competența judiciară și recunoașterea și executarea hotărârilor în 

materie civilă și comercială în Uniune; întrucât versiunea sa reformată, care se aplică din 2015 (Bruxelles Ia), a introdus o serie de ajustări 

esențiale pentru soluționarea litigiilor transfrontaliere în UE, generând economii de costuri și timp pentru întreprinderi și cetățeni; 

I. întrucât Regulamentul Roma I stabilește normele privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale în materie civilă și comercială; 
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J. întrucât normele procedurale ar trebui să garanteze atât protecția drepturilor părților, cât și rapiditatea soluționării litigiilor; 

K. întrucât în statele membre soluționarea litigiilor comerciale în instanțele publice este, în general, lentă și nu se ridică la așteptările părților 

implicate în litigiile comerciale, fapt accentuat de introducerea procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă, care a condus, în 

schimb, la o soluționare semnificativ mai rapidă a litigiilor în materie de consum; și întrucât utilizarea adecvată a tehnologiei informației și 

comunicațiilor în instanțe contribuie la accelerarea procedurilor și la reducerea costurilor; 

L. întrucât soluționarea lentă a litigiilor comerciale din Uniune ar putea determina părțile comerciale să apeleze la soluționarea alternativă a litigiilor 

sau la soluționarea în state nemembre și să aleagă aplicarea dreptului național al unui stat nemembru la contracte;  

M. întrucât pentru o soluționare de înaltă calitate a litigiilor comerciale este necesar un nivel înalt de competență și experiență în acest domeniu în 

instanțe a judecătorilor, avocaților și practicienilor din domeniul dreptului; 

N. întrucât introducerea unei proceduri accelerate, rentabile și rapide, condusă de judecători și avocați cu experiență și competențe înalte în statele 

membre, ar face mai probabilă decizia de a alege legislația națională a unui stat membru și, în consecință, ar îmbogăți competențele în materie 

civilă și comercială în statele membre; 

O. întrucât este necesar să se găsească o soluție adecvată în ceea ce privește diferitele regimuri lingvistice care ar putea consta în formulare 

armonizate, disponibile în toate limbile oficiale ale Uniunii; 

P. întrucât instanțele și camerele specializate în materie comercială vor garanta un nivel mai ridicat de competență și de independență în aceste 

chestiuni și, prin urmare, vor atrage acest tip de cazuri în fața instanțelor din statele membre, 

1. constată că soluționarea litigiilor comerciale este mult mai lentă decât ar putea fi, durata fiind, în medie, de 3-4 ani și că aceasta conduce la 

pierderi substanțiale pentru întreprinderi, nu numai din punct de vedere economic, ci și în ceea ce privește timpul și energia și alte resurse care ar 

putea fi alocate altor oportunități; 

2. subliniază necesitatea de a asigura respectarea deplină a dreptului părților la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil, astfel cum se 

prevede în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum și de a garanta calitatea ridicată a procedurilor judiciare în materie 

comercială; 

3. subliniază reușita aplicării procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă (PECVR), care a oferit un mijloc de soluționare a litigiilor 

transfrontaliere în materie de consum, dar și de altă natură, care privesc cereri cu valoare redusă în Uniune, într-un mod rapid și rentabil, 

asigurând în același timp protecția drepturilor părților; 

4. evidențiază faptul că încrederea reciprocă este o noțiune complexă și că mulți factori joacă un rol în construirea acestei încrederi, precum 
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educația judiciară și perfecționarea, cooperarea judiciară transfrontalieră și schimbul de experiențe și de bune practici între judecători; 

5. subliniază că, în ceea ce privește echitatea proceselor și accesul la justiție, rețelele de cooperare și bazele de date care consolidează cooperarea 

judiciară și schimburile de informații ar trebui menținute și extinse, inclusiv Rețeaua Judiciară Europeană și portalul european e-Justiție, care 

urmează să devină un ghișeu unic al justiției în Uniune; 

6. consideră că adoptarea unui regulament similar PECVR, privind o procedură civilă europeană accelerată (PCEA) aplicabilă litigiilor comerciale 

transfrontaliere, ar fi cea mai bună modalitate de a soluționa problema perioadelor îndelungate de așteptare pentru litigiile comerciale din Uniune, 

aspecte care ar putea determina economii importante pentru întreprinderile europene și activarea capitalului inutilizat; 

7. susține că părțile comerciale vor fi mai bine plasate pentru a plăti pentru reprezentare și a se pregăti pentru litigiile în instanță, ceea ce 

echivalează cu perspective mai bune de a-și proteja drepturile și ar permite o procedură mai rapidă; 

8. observă că o astfel de procedură s-ar putea baza pe cerința ca părțile să se pregătească temeinic înainte de lansarea procedurii, pe termene stricte, 

pe puține posibilități de a adăuga fapte sau probe în cursul procesului și pe inexistența unei căi de atac separate la deciziile procedurale, 

realizându-se astfel o procedură accelerată; 

9. consideră că un sistem procedural strict de acest tip este compatibil cu protecția drepturilor părților, cu condiția ca PCEA să fie voluntară și să se 

aplice numai în cazul în care: 

- părțile au convenit să utilizeze procedura după apariția litigiului sau 

- pârâtul acceptă să participe la procedură după ce reclamantul a introdus o acțiune în cadrul PCEA, cu condiția ca pârâtul să dispună de suficient 

timp pentru a se pregăti în mod corespunzător înainte de începerea procedurii; 

10. consideră că PCEA ar trebui, în orice caz, să fie valabilă numai în cazul în care părțile au fost informate în mod corespunzător, în prealabil, cu 

privire la consecințele acordului de a recurge la o astfel de procedură; consideră că costurile PCEA nu ar trebui să fie excesive pentru părți, 

pentru a garanta respectarea dreptului de acces la justiție; 

11. subliniază că părțile în litigiu ajung adesea la o soluționare pe cale amiabilă atunci când circumstanțele și argumentele sunt prezentate pe larg, 

ceea ce înseamnă că, în cadrul unui sistem procedural care impune părților să investigheze circumstanțele și să își dezvolte argumentele înainte 

de a ajunge în instanță, vor putea fi soluționate pe cale amiabilă, într-o etapă timpurie, mai multe litigii;  

12. observă că obiectivul de a asigura o soluționare mai rapidă și mai rentabilă a litigiilor comerciale în Uniune nu poate fi realizat doar prin 

introducerea unui sistem procedural armonizat și accelerat; atingerea acestui obiectiv impune ca judecătorii, avocații și practicienii din domeniul 

dreptului să aibă un înalt nivel de competență și experiență în materie de drept comercial și de drept internațional privat, pentru a face ca un astfel 
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de sistem procedural să fie eficient; 

13. subliniază că distribuția actuală în alegerea legii aplicabile contractelor comerciale între diferitele jurisdicții europene nu este egală între statele 

membre; 

14. observă că alegerea legii aplicabile se bazează adesea pe considerente complexe, iar combinația de legi și instanțe străine expune părțile unor 

riscuri economice substanțiale, precum și că aceste dispoziții sunt discutabile în special atunci când sunt convenite ca elemente ale unor contracte 

standard sau în situațiile în care una dintre părți nu are decât puține posibilități sau nicio posibilitate de a influența acordul în acest sens;  

15. înțelege că barierele lingvistice ar putea constitui un obstacol suplimentar și, prin urmare, un alt motiv pentru a alege o anumită legislație 

aplicabilă, și nu alta; 

16. subliniază faptul că disponibilitatea unor formulare standard uniforme, disponibile în toate limbile oficiale ale Uniunii, ar facilita accesul la 

PCEA; 

17. sugerează că, pentru a asigura formulare standard uniforme, ar trebui conferite competențe de executare Comisiei, exercitate în conformitate cu 

Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare; 

18. invită Comisia să evalueze necesitatea de a revizui regulamentele Roma I, Roma II și Bruxelles Ia, pentru a consolida legătura dintre obiectivul și 

obiectul contractelor și legislația aleasă, garantând, în același timp, protejarea părților mai vulnerabile în ceea ce privește raporturile și 
contractele dintre întreprinderi, precum și menținerea autonomiei părților în ceea ce privește alegerea legii;  

 

19. subliniază că aceste probleme nu pot fi soluționate doar prin măsuri legislative, ci sunt necesare și măsuri practice de îmbunătățire a 

competențelor instanțelor și ale avocaților, cum ar fi consolidarea formării acestora în materie comercială, creșterea accesului la dreptul Uniunii 

și la dreptul național al statelor membre, în special la jurisprudență; 

20. observă că dreptul comercial și dreptul internațional privat sunt domenii mai puțin codificate decât alte domenii de drept, ceea ce înseamnă că 

cercetarea academică are un rol mai important și, prin urmare, una dintre măsurile de consolidare a competențelor în materie comercială în statele 

membre este de a pune la dispoziție mai multe resurse pentru cercetare în acest domeniu;  

21. salută, prin urmare, cele nouă principii de formare judiciară ale EJTN, adoptate în cadrul Adunării Generale din 2016 a acestui organism, dat 

fiind că asigură un fundament și un cadru comun pentru instituțiile judiciare și instituțiile de formare judiciară din Europa deopotrivă; 

22.  subliniază că, de asemenea, că este extrem de importantă calitatea legislației aplicabile în materie comercială și gradul său de adaptare la 

practicile și evoluțiile din acest sector;  
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23. solicită prin urmare Comisiei, în conformitate cu articolul 225 din TFUE, să prezinte, până la 1 ianuarie 2020, în temeiul articolului 81 alineatul 

(2) din TFUE, o eventuală propunere de act legislativ privind o procedură civilă europeană accelerată și, în conformitate cu recomandările 

prezentate în anexa la prezenta rezoluție, în urma evaluării de către Comisie a necesității unei astfel de revizuiri, o propunere de modificare a 

Regulamentelor Roma I, Roma II și Bruxelles Ia; 

24. invită Comisia și statele membre să completeze aceste propuneri cu alte măsuri de sprijin, care să îmbunătățească competențele de drept 

comercial și drept internațional privat în statele membre;  

25. confirmă că recomandările din anexa la prezenta rezoluție respectă drepturile fundamentale, principiul autonomiei procedurale naționale și 

principiile subsidiarității și proporționalității;  

26. consideră că toate implicațiile financiare ale propunerii, în special costurile procedurilor introduse în cadrul PCEA, ar fi compensate prin 

economii echivalente, deoarece PCEA va fi probabil mult mai rentabilă decât procedurile obișnuite ale statelor membre și având în vedere că 

litigiile nu vor fi deschise în cadrul sistemelor procedurale generale ale statelor membre în cauză;  

27. subliniază faptul că dreptul comercial este doar unul dintre domeniile în care sunt necesare acțiuni suplimentare la nivelul Uniunii pentru a 

asigura un acces mai bun la justiție, o calitate mai bună a procedurilor, garanții mai solide pentru părți și soluționarea mai rapidă a litigiilor; 

28. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor și guvernelor statelor membre prezenta 

rezoluție și recomandările din anexă.  
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ANEXĂ LA REZOLUȚIE: 
RECOMANDĂRI PRIVIND MĂSURILE PENTRU INTRODUCEREA ȘI SUSȚINEREA UNEI PROCEDURI CIVILE EUROPENE 

ACCELERATE 

PRINCIPIILE ȘI OBIECTIVELE PROPUNERILOR SOLICITATE 

I. Procedura civilă  europeană  accelerată  

 

 Obiectivul principal al propunerii este de a introduce o procedură civilă europeană accelerată voluntară, pentru a oferi întreprinderilor europene 

posibilitatea de a ajunge la o soluționare a litigiilor pur comerciale de natură transfrontalieră într-o perioadă de timp rezonabilă. 

Procedura civilă europeană accelerată s-ar putea baza pe următoarele principii:  

1. se aplică litigiilor comerciale transfrontaliere cărora nu li se aplică procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă; 

2. se aplică fie atunci când părțile convin astfel după apariția litigiului, fie în cazul în care reclamantul depune o cerere în cadrul procedurii iar 

pârâtul o acceptă;  

3. se aplică numai în cazul în care părțile au fost informate în mod corespunzător, în prealabil, cu privire la consecințele acordului de a recurge la o 

astfel de procedură;  

4. impune părților să își pregătească temeinic argumentele înainte de a ajunge în instanță și nu le lasă, încă de la început, posibilitatea de a aduce noi 

fapte sau dovezi în instanță;  

5. nu permite o cale de atac separată împotriva deciziilor procedurale;  

6. este, în principiu, o procedură scrisă, care permite audieri la cererea cel puțin a uneia dintre părți;  

7. instituie inițial termene foarte scurte ale procedurii, permițând însă instanței, cu acordul părților, să aplice termene mai lungi în cazuri mai 

complexe;  

8. încurajează soluționarea pe cale amiabilă intra și extrajudiciară a litigiilor comerciale transfrontaliere, inclusiv prin mediere;  

9. încurajează utilizarea tehnologiilor moderne în cadrul audierilor, obținerii probelor și serviciilor de documente;  

10. costurile procedurii ar trebui să fie limitate, pentru a garanta respectarea dreptului de acces la justiție;  

11. permite recunoașterea și executarea hotărârii definitive în cadrul procedurii, în modul cel mai simplu și mai ușor de utilizat în conformitate cu 

dreptul Uniunii.  
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II. Eventuale modificări ale Regulamentelor Roma I, Roma II și Bruxelles Ia  

Propunerea privind procedura civilă europeană accelerată ar putea fi susținută printr-o propunere de modificare a Regulamentelor Roma I, Roma 

II și Bruxelles Ia pentru a realiza o legătură mai strânsă între scopul acordurilor și dreptul ales în cadrul Uniunii și pentru a oferi părților la 

contracte pur comerciale mai multă autonomie, protejând totodată mai bine părțile mai vulnerabile în raporturile dintre întreprinderi.  

Modificările Regulamentului Roma I ar putea include:  

1. luarea în considerare a consolidării legăturii dintre legislația aleasă și conținutul, scopul și obiectivul contractului și al părților; 

2. reconsiderarea normelor aplicabile valabilității alegerii jurisdicției: aceasta trebuie tratată în cadrul dreptului care se aplică automat contractului. 

 

III. Alte măsuri pentru îmbunătățirea competențelor în materie comercială în statele membre  

1. Aceste propuneri ar trebui să fie sprijinite prin acțiuni ale Comisiei și statelor membre în vederea îmbunătățirii competențelor în materie 

comercială, cum ar fi:  

a) formarea judecătorilor, a practicienilor din domeniul dreptului și a avocaților în materie comercială;  

b)  un acces simplificat și extins la dreptul Uniunii și la dreptul național al statelor membre, inclusiv la jurisprudență;  

c)  acordarea unei atenții crescute dreptului comercial și dreptului internațional privat în educația juridică;  

d)  alocarea mai multor resurse pentru cercetarea academică în domeniul dreptului comercial și al dreptului internațional privat; și 

e) cunoașterea unei limbi străine și a terminologiei juridice aferente;  

2. În plus, statele membre sunt invitate să se asigure că instanțele care aplică procedura civilă europeană accelerată au competențe specifice în 

domeniul dreptului comercial, de exemplu prin desemnarea unor instanțe sau camere comerciale sau consolidarea celor existente.  

3. Comisia este invitată, de asemenea, să examineze mai în detaliu posibilitatea de a înființa un tribunal comercial european, care să completeze 

instanțele statelor membre și să ofere justițiabililor un for internațional adițional, specializat în soluționarea litigiilor comerciale.  

4. Ca măsură finală, statele membre sunt invitate să ia în considerare revizuirea legislației lor aplicabile în materie comercială în raporturile dintre 

întreprinderi, deoarece unul dintre factorii importanți pentru alegerea jurisdicției este eficacitatea și calitatea legislației comerciale a unei țări.  
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0522 

Acordul dintre Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană privind cooperarea în materie de reglementare a 

siguranței aviației civile *** 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 13 decembrie 2018 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în 

numele Uniunii Europene, a unui amendament la Acordul dintre Statele Unite ale Americii și Comunitatea Europeană privind cooperarea în 

materie de reglementare a siguranței aviației civile (07482/2018 – C8-0157/2018 – 2016/0343(NLE)) 

 

(Procedura de aprobare) 

Parlamentul European, 

– având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (07482/2018), 

– având în vedere proiectul de Amendament 1 la Acordul între Statele Unite ale Americii și Comunitatea Europeană privind cooperarea în materie 

de reglementare a siguranței aviației civile (07236/2017), 

– având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 100 alineatul (2) și articolul 218 alineatul (6) al doilea 

paragraf litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0157/2018), 

– 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 transport și turism (A8-0432/2018), 

1. aprobă încheierea acordului; 
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2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor 

membre și ale Statelor Unite ale Americii. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0525 

Iran, în special cazul lui Nasrin Sotoudeh  

Rezoluția Parlamentului European din 13 decembrie 2018 referitoare la Iran, în special cazul lui Nasrin Sotoudeh (2018/2967(RSP)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Iran, 

– având în vedere declarația din 29 noiembrie 2018 referitoare la Iran a Raportorului special pentru situația apărătorilor drepturilor omului, a 

Raportorului special pentru independența judecătorilor și a avocaților, a președintelui-raportor al Grupului de lucru privind detenția arbitrară, a 

președintelui Grupului de lucru privind discriminarea femeilor în drept și în practică și a Raportorului special pentru situația drepturilor omului din 

Republica Islamică Iran, 

– având în vedere orientările UE privind pedeapsa cu moartea, tortura și alte tratamente crude, libertatea de exprimare online și offline și apărătorii 

drepturilor omului, 

– având în vedere raportul prezentat la 27 septembrie 2018 de Raportorul special pentru situația drepturilor omului din Republica Islamică Iran, 

– având în vedere decernarea în 2012 a Premiului Saharov pentru libertatea de gândire și de exprimare lui Nasrin Sotoudeh, 

– având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948, 

– având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice din 1966 și Pactul internațional cu privire la drepturile economice, 

sociale și culturale din 1966, la care Iran este parte, 
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– având în vedere Carta președintelui iranian privind drepturile cetățenilor, 

– având în vedere articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură, 

A. întrucât Nasrin Sotoudeh, o avocată iraniană importantă a drepturilor omului, a fost arestată la 13 iunie 2018, după ce a reprezentat o femeie care 

urma să ajungă la închisoare pentru că a protestat pe cale pașnică împotriva legislației obligatorii a Iranului privind hijabul prin înlăturarea acestuia 

în public; întrucât Nasrin Sotoudeh s-a aflat în secția pentru femei a închisorii din Evin de la arestarea sa și a început a treia grevă a foamei la 26 

noiembrie 2018 pentru a protesta împotriva refuzului autorităților iraniene de a permite lui Farhad Meysami să beneficieze de tratament spitalicesc; 

B. întrucât Nasrin Sotoudeh a fost informată că a fost reținută ca urmare a unei pedepse cu închisoarea de cinci ani, care a fost pronunțată împotriva sa 

in absentia în 2015 de un judecător la un Tribunal Revoluționar; întrucât aceasta a fost acuzată de „spionaj în clandestinitate”; 

C. întrucât Nasrin Sotoudeh a primit Premiul Saharov pentru libertatea de gândire în 2012 in absentia pentru munca și angajamentul său în domeniul 

drepturilor omului; întrucât Nasrin Sotoudeh a militat timp îndelungat și fără încetare pentru drepturile omului în Iran și a petrecut deja mai mulți 

ani în închisoare pentru eforturile sale; întrucât acuzarea sa și acuzațiile aduse împotriva ei demonstrează gravitatea faptului că sistemul judiciar 

iranian incriminează activismul pentru drepturile omului; 

D. întrucât Nasrin Sotoudeh a vorbit în mai multe rânduri în public cu privire la deficiențele în ceea ce privește statul de drept în Iran și deficiențele 

din sistemul său judiciar; întrucât arestarea lui Nasrin Sotoudeh este parte a unei represiuni intensificate împotriva apărătorilor drepturilor femeilor 

din Iran; întrucât apărătorii drepturilor femeilor care au desfășurat o campanie activă de consolidare a emancipării și a drepturilor femeilor au fost 

victime ale hărțuirii, arestărilor și detenției arbitrare, iar drepturile lor la un proces echitabil și la respectarea garanțiilor procedurale au fost 

încălcate; 

E. întrucât, în septembrie 2018, soțul ei, Reza Khandan, a fost arestat în timp ce demonstra în mod pașnic pentru eliberarea lui Nasrin Sotoudeh și a 

fost acuzat de „răspândirea propagandei împotriva sistemului” și de „promovarea practicii de a apărea în public fără văl”, printre alte acuzații; 

F. întrucât, în Iran, protestele societății civile împotriva sărăciei, a inflației, a corupției și a autoritarismului politic s-au înmulțit, iar reacția 

autorităților iraniene este o represiune brutală; întrucât serviciul de informații iranian și-a intensificat represiunea împotriva lucrătorilor din 

societatea civilă și a apărătorilor drepturilor omului, a avocaților, a activiștilor din domeniul mediului, a apărătorilor drepturilor femeilor, a 

studenților, a profesorilor, a șoferilor de camioane și a activiștilor pașnici; întrucât, în 2018, autoritățile iraniene și-au intensificat represiunea 

împotriva persoanelor care doresc să își exercite în mod pașnic dreptul la libertatea de exprimare, de asociere și de întrunire pașnică și au trimis la 

închisoare sute de persoane pe baza unor acuzații generale și formulate vag privind securitatea națională; 

G. întrucât experții ONU în domeniul drepturilor omului au solicitat Iranului să garanteze drepturile apărătorilor drepturilor omului și ale avocaților 

aflați în închisoare pentru susținerea publică a protestelor împotriva purtării obligatorii a hijabului în Iran; 
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H. întrucât Raportorul special pentru situația drepturilor omului din Iran a reiterat preocupările grave exprimate anterior de Secretarul General al 

Organizației Națiunilor Unite, de Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului și de predecesorul său cu privire la continuarea execuțiilor 

delincvenților minori din Iran; 

I. întrucât încălcările grave ale drepturilor minorităților religioase și etnice din Iran au fost descrise în rapoartele Raportorului special pentru situația 

drepturilor omului în Iran și ale Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite, inclusiv acuzațiile de discriminare împotriva minorităților 

religioase, inclusiv a creștinilor și a comunității Baha’i; 

J. întrucât instanțele iraniene nu reușesc să asigure respectarea garanțiilor procedurale și a proceselor echitabile, refuzând accesul la consiliere 

juridică, în special în decursul anchetei, și refuzând vizitele organizațiilor consulare, ale ONU sau ale organizațiilor umanitare; întrucât sentințele 

pronunțate de către sistemul judiciar iranian se bazează adesea pe acuzații vagi sau nespecificate privind securitatea națională și spionajul; 

K. întrucât au existat numeroase rapoarte privind condițiile inumane și degradante din închisori și lipsa unui acces adecvat la asistență medicală în 

timpul detenției, cu scopul de a intimida, a pedepsi sau a constrânge deținuții, încălcând regulile standard minime ale ONU privind tratamentul 

deținuților; 

L. întrucât, la 12 aprilie 2018, Consiliul a prelungit până la 13 aprilie 2019 măsurile sale restrictive ca răspuns la încălcările grave ale drepturilor 

omului din Iran, inclusiv înghețarea activelor și interdicția de acordare a vizelor pentru persoanele și entitățile responsabile de încălcări grave ale 

drepturilor omului și o interdicție privind exportul către Iran al echipamentelor care ar putea fi utilizate în scopul represiunii interne și al 

echipamentelor de monitorizare a telecomunicațiilor; 

M. întrucât UE și Iranul au organizat cea de a patra reuniune a dialogului politic la nivel înalt la 26 noiembrie 2018 la Bruxelles; întrucât discuțiile 

privind drepturile omului au fost organizate ca parte integrantă a dialogului politic dintre UE și Iran și ca o continuare a schimburilor periodice care 

au avut loc în noiembrie 2017 și în februarie 2016; 

N. întrucât punerea în aplicare efectivă a Cartei drepturilor cetățenilor ar fi un pas către îmbunătățirea drepturilor civile ale poporului iranian; 

1. solicită guvernului iranian să o elibereze imediat și necondiționat pe Nasrin Sotoudeh; laudă curajul și hotărârea de care a dat dovadă Nasrin 

Sotoudeh; îndeamnă sistemul judiciar din Iran să respecte garanțiile procesuale și dreptul la un proces echitabil și să comunice informații privind 

acuzațiile împotriva lui Nasrin Sotoudeh; 

2. face apel la autoritățile iraniene să garanteze că tratamentul lui Nasrin Sotoudeh pe perioada detenției respectă condițiile prevăzute în „Ansamblul 

de principii pentru protejarea tuturor persoanelor supuse unei forme oarecare de detenție sau încarcerare”, adoptat prin Rezoluția 43/173 a Adunării 

Generale a ONU din 9 decembrie 1988; subliniază că autoritățile iraniene trebuie să garanteze siguranța și bunăstarea tuturor deținuților în timpul 

detenției, inclusiv prin acordarea de îngrijiri medicale adecvate; invită autoritățile iraniene să investigheze toate acuzațiile de rele tratamente 
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aplicate în detenție și să îi aducă pe autori în fața justiției; condamnă tortura sistematică practicată în închisorile iraniene și solicită să se pună capăt 

imediat tuturor formelor de tortură și de maltratare a tuturor prizonierilor; invită Iranul să se asigure, de jure și de facto, că nicio persoană nu este 

supusă torturii și altor pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante; 

3. invită guvernul iranian să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale omului, inclusiv libertatea de opinie și de exprimare; solicită eliberarea 

tuturor celor arestați pentru exercitarea pașnică a libertății de întrunire, de opinie și de exprimare, inclusiv a lui Reza Khandan, precum și a altor 

apărători ai drepturilor omului, activiști de mediu, sindicaliști, militanți pentru drepturile femeilor și deținuți pe motive de conștiință; solicită 

autorităților iraniene să respecte în totalitate drepturile universale ale tuturor indivizilor, în special dreptul la liberă exprimare, atât online, cât și 

offline; solicită autorităților iraniene să respecte și să protejeze dreptul la întrunire pașnică și să se abțină de la a recurge la forță pentru dispersarea 

adunărilor pașnice; 

4. își exprimă simpatia și solidaritatea față de campania împotriva codului vestimentar obligatoriu în țară; condamnă reținerea femeilor care au 

renunțat la acoperământul pentru cap ca parte a campaniei și solicită eliberarea lor imediată și necondiționată; 

5. își exprimă solidaritatea cu iranienii care demonstrează pentru îmbunătățirea situației sociale și economice și pentru drepturi sociale și economice; 

6. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la arestarea unor persoane cu dublă cetățenie a unui stat UE și iraniană la intrarea în Iran; subliniază că 

aceste arestări împiedică crearea de ocazii pentru realizarea de contacte interpersonale și invită autoritățile iraniene să permită tuturor iranienilor să 

călătorească în siguranță în țara lor natală; 

7. invită autoritățile iraniene să asigure dreptul tuturor acuzaților la consiliere juridică la alegere în toate cauzele, fără limitări nejustificate, și la un 

proces echitabil, în conformitate cu angajamentele internaționale ale Iranului în temeiul Pactului internațional cu privire la drepturile civile și 

politice; solicită guvernului iranian să asigure tuturor cetățenilor deținuți în Iran garanții procesuale și să le acorde dreptul la un proces echitabil; 

8. invită autoritățile iraniene să garanteze libertatea religioasă în conformitate cu Constituția iraniană și cu angajamentele internaționale la care au 

subscris și să pună capăt discriminării minorităților religioase și ateilor; condamnă persecutarea sistematică a minorității Baha'i; invită, de 

asemenea, autoritățile iraniene să se asigure că toți cei care locuiesc în țară beneficiază de protecție egală în fața legii, indiferent de etnie, religie sau 

convingeri; 

9. invită autoritățile iraniene să garanteze în toate împrejurările că toți apărătorii drepturilor omului din Iran își pot desfășura activitățile legitime 

privind drepturile omului fără a se teme de represalii și fără nicio restricție, inclusiv privarea lor de libertate, intimidarea și hărțuirea lor judiciară; 

invită autoritățile iraniene să pună capăt tuturor actelor de intimidare și represaliilor împotriva apărătorilor drepturilor omului, inclusiv ca pedeapsă 

pentru comunicarea cu funcționarii UE și ONU și cu organizațiile independente pentru drepturile omului; 
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10. invită Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și Comisia să își intensifice eforturile de sprijinire a laureaților Premiului Saharov aflați în 

pericol, inclusiv pe Nasrin Sotoudeh și alții, care au fost fie arestați, fie condamnați sau care riscă pedeapsa cu moartea sau sunt judecați în procese 

evident incorecte în țări terțe; 

11. invită statele membre ale UE care au misiuni diplomatice în Iran să pună pe deplin în aplicare Orientările UE privind apărătorii drepturilor omului 

și să ofere tot sprijinul adecvat lui Nasrin Sotoudeh și altor apărători ai drepturilor omului, inclusiv vizite la închisori, monitorizarea proceselor și 

oferirea de asistență juridică sau de orice altă natură de care aceștia ar avea nevoie; 

12. condamnă ferm utilizarea pedepsei cu moartea, inclusiv împotriva delincvenților minori și solicită autorităților iraniene să introducă un moratoriu 

imediat asupra aplicării pedepsei cu moartea ca un pas spre abolirea acesteia; ia act de modificările aduse legislației privind traficul de droguri, care 

ar trebui să reducă impunerea pedepsei capitale; 

13. își reiterează apelul la adresa Iranului de a-și întări angajamentul față de mecanismele internaționale din domeniul drepturilor omului, cooperând cu 

raportorii speciali și în cadrul mecanismelor speciale, inclusiv prin aprobarea cererilor de acces pe teritoriul țării ale titularilor de mandate; 

subliniază necesitatea unei colaborări mai strânse cu Consiliul pentru Drepturile Omului; 

14. solicită UE, inclusiv Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și statelor membre să 

aducă în discuție în mod sistematic îngrijorările privind drepturile omului în public și în privat, în cadrul forurilor bilaterale și multilaterale 

desfășurate cu autoritățile iraniene, inclusiv privind situația deținuților politici și a apărătorilor drepturilor omului și libertatea de exprimare și de 

asociere, ca o condiție esențială pentru realizarea de progrese în relațiile economice și politice; își exprimă sprijinul pentru discuțiile privind 

drepturile omului; subliniază, cu toate acestea, necesitatea unui dialog oficial UE-Iran pe tema drepturilor omului care să fie bazat pe drepturile 

universale ale omului; 

15. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a 

Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Secretarului General al Organizației Națiunilor 

Unite, precum și guvernului și parlamentului Iranului. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0526 

Egipt, în special situația apărătorilor drepturilor omului  

Rezoluția Parlamentului European din 13 decembrie 2018 referitoare la Egipt, în special la situația apărătorilor drepturilor omului 

(2018/2968(RSP)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Egipt, în special cea din 8 februarie 2018 referitoare la execuțiile din Egipt1, cea din 

10 martie 2016 referitoare la Egipt, în special la cazul lui Giulio Regeni2, cea din 17 decembrie 2015 referitoare la Ibrahim Halawa, care riscă 

pedeapsa cu moartea3, și cea din 15 ianuarie 2015 referitoare la situația din Egipt4, 

– având în vedere orientările UE privind pedeapsa cu moartea, tortura, libertatea de exprimare și apărătorii drepturilor omului, 

– având în vedere concluziile Consiliului Afaceri Externe din august 2013 și februarie 2014 referitoare la Egipt, 

– având în vedere Acordul de asociere încheiat în 2001 între UE și Egipt, care a intrat în vigoare în 2004 și a fost consolidat prin Planul de acțiune 

din 2007; având în vedere, de asemenea, prioritățile parteneriatului UE-Egipt pentru perioada 2017-2020, adoptate la 25 iulie 2017, declarația 

                                                 
1  Texte adoptate, P8_TA(2018)0035. 
2  JO C 50, 9.2.2018, p. 42. 
3  JO C 399, 24.11.2017, p. 130. 
4  JO C 300, 18.8.2016, p. 34. 
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comună emisă în urma reuniunii din 2017 a Consiliului de asociere UE-Egipt și declarația comună emisă în urma celei de a 5-a reuniuni a 

Subcomitetului UE-Egipt pentru chestiuni politice, drepturile omului și democrație, din ianuarie 2018, 

– având în vedere declarația comună din 10 octombrie 2017 a Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și 

politica de securitate (VP/ÎR), Federica Mogherini, și a Secretarului General al Consiliului Europei privind Ziua europeană și mondială împotriva 

pedepsei cu moartea, precum și declarația din 2 noiembrie 2018 a purtătorului de cuvânt al Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) cu 

privire la atacul împotriva pelerinilor creștinilor copți din Egipt, 

– având în vedere declarația comună din 26 ianuarie 2018 a experților Organizației Națiunilor Unite, inclusiv a lui Nils Melzer, raportorul special 

privind tortura și alte tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante, care îndeamnă autoritățile egiptene să oprească execuțiile iminente, 

declarația din 4 decembrie 2018 a raportorului special al ONU privind condițiile de locuit adecvate, Leilani Farha, și a raportorului special al ONU 

privind situația apărătorilor drepturilor omului, Michel Forst, și declarația din 9 septembrie 2018 a Înaltului Comisar al ONU pentru drepturile 

omului, Michelle Bachelet, care condamnă pedeapsa colectivă cu moartea pronunțată împotriva a 75 de persoane, 

– având în vedere Constituția Egiptului, în special articolele 52 (privind interzicerea torturii sub toate formele și de toate tipurile), 73 (privind 

libertatea de întrunire) și 93 (privind caracterul obligatoriu al dreptului internațional al drepturilor omului) din aceasta, 

– având în vedere Protocoalele 6 și 13 la Convenția Europeană a Drepturilor Omului, 

– având în vedere articolul 2 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, 

– având în vedere Principiile și orientările africane privind dreptul la un proces echitabil și la asistență juridică, care interzic procesele militare ale 

civililor în toate circumstanțele, 

– având în vedere noul Cadru strategic al UE și Planul de acțiune privind drepturile omului, care urmăresc să pună protecția și monitorizarea 

drepturilor omului în centrul tuturor politicilor UE, 

– având în vedere Convenția împotriva torturii și altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, Convenția privind drepturile 

copilului și Carta arabă a drepturilor omului, care au fost toate ratificate de Egipt, 

– având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (PIDCP), la care Egiptul este parte, în special articolele 14 și 18 din 

acesta, și al doilea protocol opțional privind pedeapsa cu moartea,  

– având în vedere decizia camerei inferioare a Italiei, Camera Deputaților, de a-și suspenda relațiile cu Parlamentul egiptean, din cauza lipsei de 

progrese înregistrate în ancheta privind moartea studentului italian Giulio Regeni, 
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– având în vedere impactul asupra drepturilor omului, atât la nivel intern, cât și regional, al sancțiunilor instituite în iunie 2017 de Arabia Saudită, 

Egipt, Bahrain și Emiratele Arabe Unite împotriva Qatarului și raportul privind impactul crizei din Golf asupra drepturilor omului publicat de 

Oficiul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului (OHCHR) în decembrie 2017, 

– având în vedere articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură, 

A. întrucât Guvernul egiptean și-a intensificat acțiunile de reprimare a organizațiilor societății civile, a apărătorilor drepturilor omului, a activiștilor 

pașnici, a avocaților, a bloggerilor, a jurnaliștilor, a apărătorilor drepturilor lucrătorilor și a sindicaliștilor, inclusiv prin arestarea și dispariția forțată 

a unora dintre aceștia și prin utilizarea sporită a legilor de combatere a terorismului și a stării de urgență; întrucât, de la sfârșitul lunii octombrie 

2018, cel puțin 40 de lucrători din domeniul drepturilor omului, avocați și activiști politici au fost arestați, unii dintre ei dispărând forțat; întrucât 

apărătorii drepturilor omului și activiștii care apără drepturile persoanelor LGBTQI din Egipt continuă să se confrunte cu diferite forme de hărțuire 

condusă de stat, în special prin intermediul unor campanii defăimătoare și al urmăririi judiciare; 

B. întrucât avocatul pentru drepturile omului Ezzat Ghoneim, conducătorul organizației Coordonarea egipteană pentru drepturi și libertăți (ECRF), 

este arestat preventiv din martie 2018, fiind acuzat de „terorism al drepturilor omului”; întrucât din 4 septembrie 2018, când o instanță 

judecătorească i-a dispus eliberarea, nu se știe unde se află; întrucât avocatul pentru drepturile omului Ibrahim Mewally Hegazy, cofondator al Ligii 

familiilor persoanelor dispărute, a fost victima dispariției forțate și a torturii, fiindu-i apoi impus arestul preventiv arbitrar, și este în continuare 

închis în regim de izolare; întrucât Centrul El Nadeem a fost obligat să se închidă în 2017; 

C. întrucât apărătoarea drepturilor omului Amal Fathy a fost condamnată la doi ani de închisoare în septembrie 2018, sub acuzația de „răspândire de 

știri false” cu intenția de a aduce prejudicii statului egiptean și de „indecență publică” pentru că a postat pe rețelele de socializare o înregistrare 

video în care critică incapacitatea guvernului de a combate violența sexuală; întrucât doamna Fathy se află în arest preventiv, în așteptarea 

anchetării unui al doilea set de acuzații la adresa sa, legate de securitatea națională; 

D. întrucât Ola al-Qardawi, cetățean al Qatarului, și soțul ei Hosam Khalaf, cetățean egiptean, sunt reținuți în condiții înfiorătoare în Egipt începând 

din 30 iunie 2017, fără să fi fost formulate niciun fel de acuzații împotriva lor; întrucât, în iunie 2018, Grupul de lucru al ONU privind detenția 

arbitrară a constatat că cei doi au fost supuși unor tratamente crude, inumane sau degradante, care pot fi considerate tortură, le-a declarat detenția 

arbitrară și a făcut apel la Guvernul egiptean să îi elibereze; 

E. întrucât, la 2 februarie 2016, cadavrul lui Giulio Regeni, care dispăruse la Cairo la 25 ianuarie în același an, a fost găsit purtând urmele unor torturi 

îngrozitoare și dovezi că a suferit o moarte violentă; întrucât autoritățile egiptene nu au dezvăluit încă adevărul cu privire la moartea sa și nu i-au 

adus pe toți cei vinovați în fața justiției; întrucât Egiptul a respins din nou cererea Parchetului italian de identificare a agenților implicați în 

dispariția și moartea lui Regeni; 



 

 478 

F. întrucât organizația Reporteri fără frontiere a identificat cel puțin 38 de lucrători din mass-media care se află în prezent în detenție în Egipt din 

cauza activității lor, pe baza unei urmăriri penale politizate și a mai multor încălcări ale dreptului la un proces echitabil; întrucât lucrătorii din mass-

media străină sunt, de asemenea, vizați, mai mulți corespondenți ai presei internaționale fiind deportați sau refuzându-li-se intrarea pe teritoriul 

Egiptului; întrucât fotojurnalistul Mahmoud „Shawkan” Abu Zeid a fost condamnat la cinci ani de închisoare, în urma unui proces colectiv, pentru 

activitățile sale profesionale legitime, iar în prezent execută încă o pedeapsă suplimentară de șase luni pentru neplata unei amenzi substanțiale; 

întrucât Ismail al-Iskandarani, jurnalist cunoscut și unul dintre puținii care relatează despre încălcările drepturilor omului în peninsula Sinai, a fost 

reținut în noiembrie 2015 și a fost condamnat la zece ani de închisoare de către un tribunal militar în mai 2018;  

G. întrucât în iulie 2018 a fost adoptată o nouă lege privind mass-media, prin care se extinde definiția presei, incluzând toate conturile de pe 

platformele de comunicare socială urmărite de peste 5 000 de persoane; astfel de conturi devin pasibile de urmărire penală pentru publicarea de 

„știri false” sau alte materiale considerate incitări la încălcarea legii; întrucât respectarea libertăților civile, inclusiv a libertății de exprimare și a 

libertății mass-mediei, reprezintă o parte esențială a bazei unei societăți democratice, iar jurnaliștii ar trebui să se bucure de libertatea de a-și 

exercita profesia fără teama de urmărire penală sau de închisoare; 

H. întrucât întreprinderi cu sediul în mai multe state membre ale UE continuă să exporte tehnologie de supraveghere în Egipt, facilitând pirateria 

informatică și programele malware, precum și alte forme de atac la adresa apărătorilor drepturilor omului și ale activiștilor societății civile pe 

platformele de comunicare socială; întrucât acest lucru a condus la reprimarea libertății de exprimare online; 

I. întrucât, anul trecut, Egiptul a inițiat o bătălie juridică împotriva ONG-urilor printr-o lege care impune ca finanțarea lor, de origine națională sau 

străină, să fie aprobată de agențiile de securitate a statului interzicându-le, practic, în consecință; întrucât, la 15 noiembrie 2018, președintele Al-

Sisi a solicitat revizuirea legii privind ONG-urile pentru a o face mai „echilibrată” și a însărcinat parlamentul să revizuiască legea; întrucât 16 

inculpați din „cauza finanțării străine” 173/2011 sunt programați pentru rejudecare pe 20 decembrie 2018, fiind acuzați de înființarea și operarea 

unor filiale ale unor organizații internaționale, fără autorizație guvernamentală; 

J. întrucât starea de urgență este în vigoare în Egipt din aprilie 2017, fiind prelungită cu trei luni începând din 21 octombrie 2018; întrucât, potrivit 

mass-mediei de stat, starea de urgență a fost introdusă pentru a contribui la combaterea „pericolelor terorismului și a finanțării acestuia”; întrucât 

președintele și cei care acționează în numele lui au puterea de a trimite civili în fața instanțelor de urgență pentru securitatea statului pe durata 

perioadei de trei luni; întrucât Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Michelle Bachelet, a criticat tentativele de acordare a imunității 

penale pentru infracțiunile pe care se presupune că le-au comis membrii forțelor de securitate, ceea ce subminează încrederea poporului egiptean în 

capacitatea guvernului de a face dreptate pentru toți; 

K. întrucât Legea egipteană privind combaterea terorismului din 2015 utilizează o definiție amplă a terorismului, care include „încălcarea ordinii 

publice, periclitarea siguranței, intereselor sau a securității societății, obstrucționarea dispozițiilor Constituției și ale dreptului, sau prejudicierea 

unității, a păcii sociale sau a securității naționale”, creând riscul ca opozanții pașnici, activiștii pro-democrație și apărătorii drepturilor omului să fie 

etichetați ca teroriști și condamnați la moarte; 
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L. întrucât, de când este la putere președintele el-Sisi, instanțele egiptene au recomandat cel puțin 2 443 condamnări la moarte preliminare, inclusiv 

pentru cel puțin 12 copii, și au confirmat cel puțin 1 451 condamnări la moarte; întrucât cel puțin 926 dintre condamnările la moarte confirmate 

sunt rezultatul unor procese colective, în care au fost judecate 15 sau mai multe persoane simultan; întrucât, în aceeași perioadă, Egiptul a efectuat 

cel puțin 144 execuții; întrucât pedeapsa cu moartea, în special în cazul proceselor colective, a fost frecvent aplicată unor persoane care își 

exercitau drepturile fundamentale, inclusiv libertatea de întrunire; 

M. întrucât în august o instanță din Egipt a confirmat sentințele a peste 739 persoane, în legătură cu protestele care au avut în Piața Rabaa după lovitura 

de stat din 2013; întrucât instanța a ratificat 75 de condamnări la moarte și a confirmat pedepse cu închisoarea pe viață pentru alte 47 persoane; 

întrucât pe parcursul procesului au fost denunțate numeroase nereguli, iar Înaltul Comisar al ONU pentru drepturile omului a descris acest proces 

ca fiind o denegare de dreptate gravă; 

N. întrucât, la sfârșitul lunii noiembrie, Egiptul a anunțat înființarea unei „Înalte comisii permanente pentru drepturile omului”, declarând că va avea 

rolul de a „răspunde plângerilor” depuse cu privire la situația drepturilor omului din Egipt și de a „formula o viziune egipteană unită”; întrucât 

principalii membri ai acestei comisii sunt reprezentanți ai ministerelor afacerilor externe și interne, ai armatei și ai serviciilor de informații; 

O. întrucât, cu toate că în Constituție cultura coptă este recunoscută ca un „pilon” al țării, începând cu anul 2011 au crescut violența și discriminarea 

împotriva egiptenilor de origine coptă, care reprezintă majoritatea celor nouă milioane de creștini din Egipt; întrucât creștinii copți, care reprezintă 

aproximativ 10 % din populația egipteană, majoritar musulmană, au fost cei mai loviți de violența sectară; întrucât, la 2 noiembrie 2018, un atac 

comis de militanți islamici asupra unui autobuz de pelerini creștini copți în Minya a ucis șapte persoane și a rănit alte 19, demonstrând cu ce 

provocări în materie de securitate se confruntă Egiptul; 

P. întrucât Consiliul de asociere UE-Egipt urmează să se reunească la 20 decembrie 2018; întrucât este programată o misiune a Subcomisiei pentru 

drepturile omului a Parlamentului European în Egipt, înainte de reuniunea Consiliului de asociere; întrucât Egiptul nu a invitat oficial această 

delegație; 

Q. întrucât Egiptul s-a confruntat cu o serie de evoluții majore după revoluția din 2011, iar comunitatea internațională sprijină țara să abordeze 

provocările economice, politice și de securitate; întrucât există provocări serioase la adresa securității în Egipt, în special în Sinai, unde grupările 

teroriste au organizat atacuri asupra forțelor de securitate; întrucât în Egipt au avut loc mai multe atacuri teroriste devastatoare; 

R. întrucât noile priorități ale parteneriatului UE-Egipt pentru 2017-2020, adoptate în iulie 2017, se bazează pe un angajament comun față de valorile 

universale ale democrației, pe statul de drept, precum și pe respectarea drepturilor omului, și constituie un cadru reînnoit pentru angajamentul 

politic și cooperarea consolidată, inclusiv în domeniul securității, reformei judiciare și combaterii terorismului, pe baza respectării corespunzătoare 

a drepturilor omului și a libertăților fundamentale; întrucât Subcomitetul pentru chestiuni politice, drepturile omului și democrație din Acordul de 

asociere dintre Egipt și Uniunea Europeană și-a organizat cea de-a cincea sesiune la Cairo, la 10 și 11 ianuarie 2018, vizând cooperarea în 
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domeniile drepturilor omului, democrației și statului de drept; întrucât a 6-a reuniune a Comitetului de asociere Egipt-UE a avut loc la 8 noiembrie 

2018; 

S. întrucât UE este primul partener economic al Egiptului și principala sa sursă de investiții străine; întrucât asistența bilaterală a UE pentru Egipt în 

cadrul Instrumentului european de vecinătate pentru perioada 2017-2020 se ridică la aproximativ 500 de milioane EUR; întrucât, la 21 august 2013, 

Consiliul Afaceri Externe a încredințat Înaltei Reprezentante sarcina de a revizui asistența acordată de UE Egiptului; întrucât Consiliul a decis că 

cooperarea UE cu Egiptul va fi reajustată în funcție de evenimentele ce au loc pe teren; 

T. întrucât pe tot parcursul alegerilor prezidențiale din 2018 au fost eliminate căile de opoziție politică pașnică, negându-se în masă dreptul 

alegătorilor egipteni la participare politică; 

U. întrucât concluziile Consiliului Afaceri Externe al UE din 21 august 2013 au subliniat că „statele membre au convenit totodată să suspende 

licențele de export către Egipt pentru toate echipamentele care ar putea fi folosite în scopuri de represiune internă, să reevalueze licențele de export 

pentru echipamentele care fac obiectul Poziției comune 2008/944/PESC și să își revizuiască asistența pentru Egipt în domeniul securității”; întrucât 

aceste concluzii au fost reiterate de Consiliul Afaceri Externe în februarie 2014; întrucât VP/ÎR a confirmat într-un răspuns scris din data de 27 

octombrie 2015 că aceste concluzii constituie „un angajament politic împotriva oricărui sprijin militar pentru Egipt”; 

1. condamnă cu fermitate restricțiile continue asupra drepturilor democratice fundamentale, în special libertatea de exprimare, atât online, cât și 

offline, libertatea de asociere și de întrunire, pluralismul politic și statul de drept în Egipt; solicită încetarea tuturor actelor de violență, instigare, 

incitare la ură, hărțuire, intimidare, dispariție forțată și cenzură îndreptată împotriva apărătorilor drepturilor omului, avocaților, protestatarilor, 

jurnaliștilor, bloggerilor, sindicaliștilor, studenților, activiștilor din domeniul apărării drepturilor femeii, persoanelor LGBTI, ONG-urilor, 

oponenților politici și minorităților, inclusiv a nubienilor, executate de autoritățile statului, de forțele și serviciile de securitate și de alte grupări din 

Egipt; condamnă utilizarea excesivă a violenței împotriva protestatarilor; solicită efectuarea unei anchete independente și transparente privind toate 

încălcările drepturilor omului și tragerea la răspundere a celor responsabili; 

2. invită guvernul egiptean să elibereze imediat și necondiționat apărătorii drepturilor omului Ahmad Amasha, Hanan Badr el-Din, Amal Fathy, Ezzat 

Ghoneim, Hoda Abdelmoneim, Ibrahim Metwally Hegazy și Azzouz Mahgoub, lucrătorii din mass-media Mahmoud ‘Shawkan’ Abu Zeid, Hisham 

Gaafar, Mohammed ‘Oxygen’ Ibraim, Ismail Iskandarani, Adel Sabri, Ahmed Tarek Ibrahim Ziada, Alaa Abdelfattah, Shady Abu Zaid, Mostafa 

al-Aasar, Hassan al-Bannaand și Moataz Wadnan, și toate celelalte persoane deținute exclusiv pentru exercitarea pașnică a libertății lor de 

exprimare, cu încălcarea Constituției Egiptului și a obligațiilor sale internaționale; în așteptarea eliberării acestora, invită Egiptul să le permită 

accesul deplin la familiile lor, la avocați liber aleși și la asistență medicală adecvată, precum și să desfășoare anchete credibile cu privire la orice 

acuzații de rele tratamente sau tortură; invită UE să pună pe deplin în aplicare regimul său de controlare a exporturilor către Egipt cu privire la 

bunurile susceptibile de a fi utilizate pentru tortură sau pedeapsa cu moartea;  
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3. reamintește guvernului egiptean că prosperitatea pe termen lung a Egiptului și a poporului egiptean merge mână în mână cu protejarea drepturilor 

universale ale omului și cu crearea și consolidarea unor instituții democratice și transparente care sunt implicate în protejarea drepturilor 

fundamentale ale cetățenilor; invită, așadar, autoritățile egiptene să pună în aplicare pe deplin principiile convențiilor internaționale la care a aderat 

Egiptul; 

4. invită autoritățile egiptene să renunțe la toate anchetele penale nefondate ce vizează ONG-uri, inclusiv „cauza finanțării străine”, și să abroge legea 

draconică privind ONG-urile; încurajează înlocuirea acestei legi cu un nou cadru legislativ, care să fie elaborat prin consultare veritabilă cu 

organizațiile societății civile, în conformitate cu obligațiile interne și internaționale ale Egiptului, în vederea protejării libertății de asociere; 

5. este foarte îngrijorat de faptul că în instanțele egiptene au loc procese în masă și de numărul ridicat al condamnărilor la moarte și al pedepselor 

lungi cu închisoarea pronunțate; invită autoritățile judiciare egiptene să nu mai aplice pedeapsa cu moartea, îndeosebi în cazul persoanelor care 

aveau sub 18 ani în momentul presupusei infracțiuni, și să susțină și să respecte Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, la care 

Egiptul este parte, în special articolul 14 privind dreptul la un proces echitabil și desfășurat cu celeritate, care să se bazeze pe acuzații clare și să 

respecte drepturile inculpaților; 

6. își reiterează solicitarea ca Egiptul să semneze și să ratifice Al doilea protocol facultativ la Pactul internațional cu privire la drepturile civile și 

politice, care vizează abolirea pedepsei cu moartea, precum și Convenția internațională a ONU pentru protecția tuturor persoanelor împotriva 

disparițiilor forțate; încurajează guvernul egiptean să emită o invitație deschisă pentru ca raportorii speciali relevanți ai ONU să viziteze țara; 

7. invită parlamentul egiptean să revizuiască Codul penal, Codul de procedură penală, legislația privind combaterea terorismului și Codul militar al 

Egiptului; invită autoritățile egiptene să înceteze să judece civili în instanțe militare; 

8. își exprimă profunda îngrijorare în legătură cu represaliile împotriva persoanelor care au cooperat sau au încercat să coopereze cu organizațiile 

internaționale din domeniul drepturilor omului sau cu organismele ONU pentru drepturile omului, de exemplu, recent, cu raportorul special al 

Organizației Națiunilor Unite privind condițiile de locuit adecvate; reamintește autorităților egiptene că Egiptul are obligația, în calitate de membru 

al ONU, de a se abține de la astfel de acte; 

9. condamnă persecutarea continuă a grupurilor minoritare din Egipt; își reiterează angajamentul față de libertatea de conștiință și de religie în Egipt și 

solicită promovarea colaborării internaționale, inclusiv o anchetă independentă a ONU pentru a evalua situația creștinilor copți din Egipt; invită 

Egiptul să își revizuiască legile privind blasfemia și să asigure protecția minorităților religioase împotriva acestor legi; 

10. îndeamnă guvernul egiptean să pună capăt tuturor măsurilor discriminatorii adoptate după luna iunie 2017 împotriva cetățenilor din Qatar, având în 

vedere în special cazul lui Ola al-Qaradawi și al soțului său, Hosam Khalaf; 
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11. sprijină aspirațiile majorității egiptenilor, care doresc să edifice o țară liberă, stabilă, prosperă, democratică și incluzivă ce își respectă 

angajamentele naționale și internaționale referitoare la drepturile omului și libertățile fundamentale; reamintește că este important să se respecte 

exprimarea pașnică a opiniilor și a criticilor; 

12. transmite cele mai sincere condoleanțe familiilor victimelor terorismului; își exprimă solidaritatea cu poporul egiptean și își reafirmă angajamentul 

de a lupta împotriva răspândirii ideologiilor radicale și a grupărilor teroriste; 

13. îndeamnă guvernul egiptean să se asigure că toate operațiunile din Sinai se desfășoară în conformitate cu standardele internaționale privind 

drepturile omului, să investigheze amănunțit toate abuzurile, să permită accesul imediat al observatorilor și jurnaliștilor independenți în regiunea 

Sinaiului de Nord, să satisfacă nevoile de bază ale rezidenților și să dea voie organizațiilor umanitare independente să le ofere ajutor persoanelor 

aflate într-o situație dificilă; 

14. invită VP/ÎR să acorde prioritate situației apărătorilor drepturilor omului din Egipt și să condamne situația alarmantă a drepturilor omului din 

această țară, inclusiv aplicarea pedepsei cu moartea; îndeamnă SEAE să trateze evoluțiile recente din Egipt și să utilizeze toate pârghiile de 

influență pe care le are la dispoziție pentru a exercita presiuni asupra Egiptului cu scopul de a îmbunătăți situația drepturilor omului și de a stopa 

execuțiile, să solicite eliberarea promptă a persoanelor aflate în detenție și să încurajeze autoritățile egiptene să își respecte angajamentele față de 

normele și legile internaționale; 

15. subliniază importanța pe care UE o acordă cooperării sale cu Egiptul ca vecin și partener important; îndeamnă ferm Egiptul să își respecte, în 

consecință, angajamentul asumat în cadrul priorităților parteneriatului UE-Egipt, adoptate la 27 iulie 2017, de promovare a democrației, a 

libertăților fundamentale și a drepturilor omului, în conformitate cu constituția sa și cu standardele internaționale; accentuează că prioritățile 

parteneriatului cu Egiptul au fost adoptate în 2017 în pofida regresului permanent în domeniul drepturilor omului, al democrației și al statului de 

drept; îndeamnă VP/ÎR și statele membre să condiționeze cooperarea viitoare cu Egiptul de respectarea drepturilor omului și să includă îngrijorările 

legate de drepturile omului în toate discuțiile cu autoritățile egiptene, în special în ceea ce privește cele trei priorități existente; repetă că drepturile 

omului nu ar trebui subminate de acțiunile de gestionare a migrației sau de combatere a terorismului; 

16. reamintește autorităților egiptene că nivelul de implicare a UE în Egipt ar trebui să se bazeze pe stimulente, conform principiului „mai mult pentru 

mai mult” al politicii europene de vecinătate, și ar trebui să depindă de progresele realizate în legătură cu reformele privind instituțiile democratice, 

statul de drept și drepturile omului; 

17. îndeamnă VP/ÎR și statele membre să mențină o poziție puternică și unitară în legătură cu atitudinea UE față de drepturile omului în cadrul 

reuniunii Consiliului de asociere UE-Egipt, programată pentru 20 decembrie 2018, la fel ca în cadrul tuturor forurilor privind drepturile omului și al 

reuniunilor bilaterale și multilaterale, și să indice clar consecințele asupra guvernului egiptean în cazul în care acesta va continua să se comporte 

abuziv, de exemplu adoptarea de sancțiuni specifice împotriva persoanelor responsabile de încălcări ale drepturilor omului; solicită, de asemenea, 
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ca UE să facă o declarație fermă la următoarea sesiune a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, având în vedere și recomandările pentru 

evaluarea periodică universală din 2019 a ONU; 

18. își reiterează indignarea persistentă față de torturarea și uciderea cercetătorului italian Giulio Regeni; subliniază că va continua să exercite presiuni 

pentru ca autoritățile UE să colaboreze cu omologii din Egipt până la aflarea adevărului în legătură cu acest caz și la tragerea la răspundere a 

făptașilor; reamintește autorităților egiptene că au responsabilitatea de a asigura securitatea echipei juridice italiene și egiptene care anchetează 

cazul lui Giulio Regeni; 

19. își reiterează solicitarea adresată statelor membre de a opri exporturile de tehnologie de supraveghere și echipamente de securitate către Egipt care 

pot facilita atacurile împotriva apărătorilor drepturilor omului și a activiștilor societății civile, inclusiv pe platformele de comunicare socială; 

20. regretă profund refuzul autorităților egiptene de a organiza o misiune a Subcomisiei Parlamentului pentru drepturile omului la Cairo; se așteaptă ca 

UE să abordeze refuzul constant al autorităților egiptene de a autoriza această vizită; 

21. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a 

Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și guvernului și parlamentului 

Egiptului. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0529 

Caracterul adecvat al protecției datelor cu caracter personal asigurate de Japonia  

Rezoluția Parlamentului European din 13 decembrie 2018 referitoare la protecția adecvată a datelor cu caracter personal asigurată de 

Japonia (2018/2979(RSP)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și articolele 6, 7, 8, 11, 16, 47 și 52 din 

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, 

– 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 - RGPD)1 și restul legislației europene în materie de protecție a datelor, 

– având în vedere Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene din 6 octombrie 2015, pronunțată în cauza C-362/14 Maximillian Schrems/Data 

Protection Commissioner2, 

– având în vedere Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene din 21 decembrie 2016 pronunțată în cauzele comune C-203/15 (Tele2 Sverige 

                                                 
1  JO L 119, 4.5.2016, p. 1. 
2  ECLI:EU:C:2015:650. 
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AB/Post- och telestyrelsen) și C-698/15 (Secretary of State for the Home Department/Tom Watson și alții)1, 

– având în vedere Rezoluția sa din 12 decembrie 2017 intitulată „Către o strategie în domeniul comerțului digital”2, 

– având în vedere documentul din 6 februarie 20183 al Grupului de lucru „Articolul 29” intitulat „Criterii de referință privind caracterul adecvat al 

nivelului de protecție”, care oferă orientări Comisiei și Comitetului european pentru protecția datelor (CEPD) în temeiul Regulamentului general 

privind protecția datelor (RGPD) pentru evaluarea nivelului de protecție a datelor în țările terțe și organizațiile internaționale, 

– având în vedere avizul Comitetului european pentru protecția datelor din 5 decembrie 2018 referitor la proiectul de decizie UE-Japonia privind 

caracterul adecvat al nivelului de protecție, 

– având în vedere proiectul de decizie de punere în aplicare al Comisiei în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al 

Consiliului privind protecția adecvată a datelor cu caracter personal asigurată de Japonia (COM(2018)XXXX), 

– având în vedere constatările cu ocazia vizitei în Japonia din octombrie 2017 a unei delegații ad-hoc a Comisiei pentru libertăți civile, justiție și 

afaceri interne, organizată în contextul negocierilor privind caracterul adecvat al acestei protecții, pentru a se întâlni cu autoritățile și părțile 

interesate japoneze relevante în scopul discutării elementelor esențiale care trebuie luate în considerare de către Comisia Europeană la adoptarea 

deciziei sale privind caracterul adecvat al protecției, 

– având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură, 

A. întrucât RGPD este în vigoare de la 25 mai 2018; întrucât articolul 45 alineatul (2) din RGPD stabilește elementele care trebuie luate în 

considerare de către Comisie atunci când evaluează caracterul adecvat al nivelului de protecție într-o țară terță sau într-o organizație 

internațională; 

B. întrucât Comisia trebuie ia în considerare, în special, statul de drept, respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, legislația 

aplicabilă, atât cea generală, cât și cea sectorială, inclusiv cea referitoare la securitatea publică, apărare, securitatea națională, dreptul penal și 

accesul autorităților publice la datele cu caracter personal, existența și funcționarea efectivă a uneia sau mai multor autorități de supraveghere 

independente și angajamentele internaționale asumate de țara terță sau de organizația internațională; 

C. întrucât Curtea de Justiție a Uniunii Europene, în Hotărârea sa din 6 octombrie 2015 în cauza C-362/14 (Maximillian Schrems/Data Protection 

Commissioner), a clarificat faptul că un nivel adecvat de protecție într-o țară terță trebuie înțeles ca fiind „în esență echivalent” cu cel garantat în 

                                                 
1  ECLI:EU:C:2016:970. 
2  JO C 369, 11.10.2018, p. 22. 
3  http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=614108; aprobat de CEPD în cadrul primei sale reuniuni plenare. 

http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=614108
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Uniunea Europeană, în temeiul Directivei 95/46/CE, interpretată în lumina Cartei; 

D. întrucât Japonia este unul dintre principalii parteneri comerciali ai UE, cu care a încheiat recent un Acord de parteneriat economic (APE) care 

consacră valori și principii comune, protejând totodată sensibilitățile ambilor parteneri; întrucât recunoașterea comună a drepturilor 

fundamentale, inclusiv a dreptului la viață privată și la protecția datelor, constituie o bază importantă pentru decizia privind caracterul adecvat al 

nivelului de protecție, care va constitui temeiul juridic pentru transferul de date cu caracter personal din UE către Japonia; 

E. întrucât delegația ad-hoc a Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în Japonia a fost informată despre interesul autorităților și al 

părților interesate japoneze nu numai de a aplica noile norme din Regulamentul RGPD, dar și de a dezvolta un mecanism solid și la nivel înalt de 

transfer al datelor cu caracter personal între UE și Japonia, care să îndeplinească condițiile prevăzute de cadrul juridic al UE în ceea ce privește 

un nivel de protecție considerat în esență echivalent cu cel oferit de legislația UE privind protecția datelor; 

F. întrucât transferurile de date cu caracter personal în scop comercial între UE și Japonia sunt un element important al relațiilor dintre acestea, 

având în vedere digitalizarea tot mai mare a economiei mondiale; întrucât astfel de transferuri ar trebui efectuate cu respectarea deplină a 

dreptului la protecția datelor cu caracter personal și a dreptului la viața privată; întrucât unul dintre obiectivele fundamentale ale UE este protecția 

drepturilor fundamentale, astfel cum sunt consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene; 

G. întrucât UE și Japonia au lansat, în ianuarie 2017, discuții pentru a facilita transferurile de date cu caracter personal în scopuri comerciale prin 

intermediul primei „constatări reciproce a caracterului adecvat al protecției”; întrucât Parlamentul, în rezoluția sa din 12 decembrie 2017 

intitulată „Către o strategie privind comerțul digital”, „a recunoscut în mod explicit că deciziile privind caracterul adecvat ... reprezintă un 

mecanism fundamental în ceea ce privește protecția transferului datelor cu caracter personal din UE către o țară terță”; 

H. întrucât decizia privind caracterul adecvat al transferurilor de date cu caracter personal către Japonia ar fi prima astfel de decizie adoptată în 

temeiul normelor noi și mai stricte ale RGPD; 

I. întrucât Japonia și-a modernizat și întărit recent legislația în materie de protecție a datelor pentru a o alinia la standardele internaționale, în 

special cu garanțiile și drepturile individuale prevăzute de noul cadru legislativ european privind protecția datelor; întrucât cadrul juridic japonez 

în materie de protecție a datelor este alcătuit din diverși piloni, Legea privind protecția informațiilor cu caracter personal fiind actul legislativ 

principal (Act on Protection of Personal Information - APPI); 

J. întrucât guvernul Japoniei a adoptat, la 12 iunie 2018, o ordonanță guvernamentală prin care se deleagă Comisiei pentru protecția informațiilor cu 

caracter personal (Personal Information Protection Commission - PPC), în calitate de autoritate competentă pentru administrarea și punerea în 

aplicare a APPI, „competența de a lua măsurile necesare pentru a elimina diferențele dintre sistemele și operațiunile dintre Japonia și țara terță în 

cauză, în temeiul articolului 6 din lege, în scopul asigurării unui tratament adecvat al informațiilor cu caracter personal primite de la respectiva 

țară terță”; întrucât această decizie prevede și competența de a institui măsuri mai stricte de protecție prin adoptarea de norme mai stricte de către 
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PPC, care să completeze și să extindă normele prevăzute de Legea privind protecția informațiilor cu caracter personal și de ordonanța 

guvernamentală; întrucât, în temeiul acesteia din urmă, aceste norme mai stricte ar fi obligatorii și aplicabile operatorilor comerciali din Japonia; 

K. întrucât proiectul de decizie de punere în aplicare al Comisiei privind protecția adecvată a datelor cu caracter personal asigurată de Japonia este 

însoțit, ca anexa I, de normele suplimentare adoptate de PPC la 15 iunie 2018, în temeiul articolului 6 din APPI , care permite în mod explicit 

acestei comisii să adopte norme mai stricte, inclusiv în scopul facilitării transferurilor internaționale de date; întrucât normele suplimentare nu 

sunt încă disponibile publicului; 

L. întrucât scopul acestor norme suplimentare ar fi acela de a aborda diferențele pertinente dintre legislația japoneză și legislația UE privind 

protecția datelor în vederea asigurării unui tratament adecvat al informațiilor cu caracter personal primite din partea UE în baza unei decizii 

privind caracterul adecvat al nivelului de protecție, în special în ceea ce privește informațiile cu caracter personal cărora trebuie să li se acorde un 

tratament special („date sensibile”), păstrarea datelor cu caracter personal, cu specificarea scopului utilizării, limitarea ca urmare a utilizării, 

restricționarea furnizării către un terț într-o țară străină și informațiile prelucrate anonim; 

M. întrucât normele suplimentare ar fi obligatorii din punct de vedere juridic pentru orice operator comercial de informații cu caracter personal care 

primește astfel de date transferate din UE în baza unei decizii privind caracterul adecvat și, prin urmare, acesta este obligat să respecte normele 

aplicabile și orice drepturi și obligații conexe și ar avea forță executorie atât pentru PPC, cât și pentru instanțele japoneze;  

N. întrucât, pentru a asigura un nivel în esență echivalent de protecție a datelor cu caracter personal transferate din UE în Japonia, normele 

suplimentare introduc măsuri suplimentare de protecție care să fie aplicabile pe baza unor condiții sau limitări mai stricte pentru prelucrarea 

datelor cu caracter personal transferate din UE, de exemplu, în cazul informațiilor cu caracter personal cărora trebuie să li se acorde un tratament 

special, al transferurilor ulterioare, al datelor anonime și al limitării scopului; 

O. întrucât cadrul juridic japonez privind protecția datelor face o distincție între „informații cu caracter personal” și „date cu caracter personal” și 

face referire, pentru unele cazuri, la o categorie specifică de date cu caracter personal, și anume „datele cu caracter personal păstrate”; 

P. întrucât, în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) din Legea privind protecția datelor cu caracter personal, conceptul de „informație cu caracter 

personal” include orice informație referitoare la o persoană în viață care ar permite identificarea persoanei respective; întrucât definiția distinge 

două categorii de informații cu caracter personal, și anume: (i) coduri individuale de identificare și (ii) alte informații cu caracter personal, prin 

care se poate identifica o anumită persoană; întrucât această din urmă categorie include informații care, în sine, nu permit identificarea, dar pot, 

atunci când sunt „corect coroborate” cu alte informații, să permită identificarea unei persoane anume; 

Q. întrucât, în conformitate cu articolul 2 alineatul (4) din Legea privind protecția datelor cu caracter personal, „date cu caracter personal” înseamnă 

informații cu caracter personal care constituie o bază de date conținând informații personale etc.; întrucât articolul 2 alineatul (1) din APPI 

specifică faptul că informațiile din astfel de baze de date sunt organizate sistematic, ceea ce este similar cu conceptul de sistem de evidență în 
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temeiul articolului 2 alineatul (1) din RGPD; întrucât, conform articolului 4 alineatul (1) din RGPD, „date cu caracter personal” înseamnă orice 

informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; întrucât o „persoană fizică identificabilă” înseamnă o persoană fizică ce 

poate fi identificată, în mod direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, 

date de localizare ori un identificator online, sau la unul ori mai multe elemente specifice identității fizice, fiziologice, genetice, mentale, 

economice, culturale sau sociale ale respectivei persoane fizice; întrucât pentru a se determina dacă o persoană fizică este identificabilă, ar trebui 

să se ia în considerare toate mijloacele, cum ar fi individualizarea, pe care este probabil, în mod rezonabil, să le utilizeze fie operatorul, fie o altă 

persoană, în scopul identificării, în mod direct sau indirect, a persoanei fizice respective; 

R. întrucât, în conformitate cu articolul 2 alineatul (7) din Legea privind protecția informațiilor cu caracter personal, „date cu caracter personal 

păstrate” înseamnă date cu caracter personal pe care un operator economic are dreptul de a le divulga, a le corecta, a le modifica sau a le șterge 

conținutul, de a înceta utilizarea lor, de a le șterge sau de a înceta transmiterea lor către terți și care nu se înscriu în rândul datelor prevăzute în 

decizia guvernamentală ca fiind de natură să aducă atingere interesului public sau de alt tip, în cazul în care prezența sau absența lor este făcută 

cunoscute, și nici în rândul celor care sunt prevăzute în ordonanța guvernamentală a fi șterse în termen de maximum un an; întrucât normele 

suplimentare armonizează noțiunea de „date cu caracter personal păstrate” cu noțiunea de „date cu caracter personal” pentru a asigura că anumite 

limitări ale drepturilor individuale aferente celor dintâi nu se vor aplica datelor transferate din UE; 

S. întrucât legea japoneză privind protecția datelor, care face obiectul proiectului de decizie de punere în aplicare, exclude din domeniul său de 

aplicare mai multe sectoare atunci când se prelucrează date cu caracter personal în scopuri specifice; întrucât proiectul de decizie de punere în 

aplicare nu se referă la transferul de date cu caracter personal din UE către un destinatar care se încadrează în oricare dintre domeniile exceptate 

de mai sus, prevăzute de legislația japoneză privind protecția datelor; 

T. întrucât, în ceea ce privește transferurile ulterioare ale datelor cu caracter personal ale UE din Japonia către o țară terță, proiectul de decizie de 

punere în aplicare exclude utilizarea, în astfel de transferuri ulterioare, de instrumente de transfer care nu creează o relație obligatorie între 

exportatorul de date din Japonia și importatorul de date din țara terță și care nu garantează nivelul necesar de protecție; întrucât acest lucru ar fi 

valabil, de exemplu, pentru sistemul de norme de protecție a vieții private în cooperarea economică transfrontalieră din Asia-Pacific (ACE 

CBPR), la care Japonia participă activ, deoarece, în acest sistem, măsurile de protecție nu rezultă dintr-un acord cu caracter obligatoriu pentru 

exportator și importator în contextul relației lor bilaterale și sunt, în mod evident, la un nivel mai scăzut decât cel garantat de Legea privind 

protecția informațiilor cu caracter personal, coroborată cu normele suplimentare; 

U. întrucât, în avizul său din 5 decembrie 2018, Comitetul european pentru protecția datelor evaluează, pe baza documentației puse la dispoziție de 

Comisie, dacă cadrul juridic japonez de protecție a datelor oferă garanții suficiente pentru un nivel adecvat de protecție a datelor pentru 

persoanele fizice; întrucât Comitetul european pentru protecția datelor salută eforturile depuse de Comisie și de PPC din Japonia pentru a mări 

convergența dintre cadrul juridic japonez și cel european, pentru a facilita transferurile de date cu caracter personal; întrucât Comitetul european 

pentru protecția datelor recunoaște că îmbunătățirile aduse de normele suplimentare pentru a elimina o parte din diferențele dintre cele două 

cadre sunt foarte importante și bine primite; întrucât constată că persistă o serie de preocupări, cum ar fi protecția datelor cu caracter personal 
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transferate din UE în Japonia pe toată durata ciclului lor de viață și recomandă Comisiei să furnizeze dovezi și explicații suplimentare cu privire 

la problemele ridicate și să monitorizeze îndeaproape aplicarea efectivă a normelor; 

V. întrucât proiectul de decizie de punere în aplicare este însoțit, de asemenea, de o scrisoare a ministrului Justiției din 14 septembrie 2018 

referitoare la un document elaborat de Ministerul Justiției și de mai multe ministere și agenții privind „colectarea și utilizarea informațiilor cu 

caracter personal de către autoritățile publice japoneze pentru aplicarea dreptului penal și în scopuri de securitate națională”, care cuprinde o 

prezentare generală a cadrului juridic aplicabil și care furnizează Comisiei declarații oficiale, garanții și angajamente semnate la cel mai înalt 

nivel ministerial și de agenție, scrisoarea fiind atașată ca anexa II la decizia de punere în aplicare; 

1. ia act de analiza detaliată furnizată de Comisie în proiectul său de decizie de punere în aplicare privind caracterul adecvat în ceea ce privește 

garanțiile, inclusiv mecanismele de supraveghere și de recurs, aplicabile prelucrării datelor de către operatorii comerciali, precum și accesul 

autorităților publice japoneze la date, în special în domeniul asigurării respectării legii și al securității naționale; 

2. ia act de faptul că Japonia pregătește, de asemenea, în același timp, recunoașterea nivelului de protecție a datelor cu caracter personal transferate 

din Japonia în UE în conformitate cu articolul 23 din APPI, ceea ce ar duce la prima constatare bidirecțională a caracterului adecvat la nivel 

mondial, fapt care ar avea ca rezultat crearea celei mai mari zone mondiale de fluxuri libere și sigure de date; 

3. salută această evoluție ca o exprimare a răspândirii la nivel mondial a standardelor ridicate de protecție a datelor; subliniază, cu toate acestea, că 

acest lucru nu trebuie să ducă în niciun caz la abordări de tipul „ochi pentru ochi” în deciziile UE privind caracterul adecvat al nivelului de 

protecție; reamintește că, pentru o decizie privind caracterul adecvat al nivelului de protecție în temeiul RGPD, Comisia trebuie să evalueze în 

mod obiectiv situația juridică și practică din țara terță, teritoriul, sectorul sau organizația internațională; 

4. subliniază că Curtea de Justiție a Uniunii Europene a hotărât că termenul de „nivel adecvat de protecție” nu necesită un nivel identic de protecție 

ca cel garantat în UE, dar trebuie înțeles ca obligația țării terțe de a asigura, în virtutea dreptului său intern sau a angajamentelor internaționale 

asumate, un nivel de protecție a drepturilor și libertăților fundamentale care este, în esență, echivalent cu cel garantat în cadrul Uniunii Europene 

în temeiul RGPD, interpretat în sensul Cartei; 

5. ia act de faptul că dreptul la viață privată și la protecția datelor cu caracter personal este garantat la nivel constituțional, atât în Japonia, cât și în 

UE, dar că nu va fi posibilă o aliniere completă a normelor UE și ale Japoniei, date fiind diferențele de structură constituțională și de cultură; 

6. ia act de modificările aduse APPI care au intrat în vigoare la 30 mai 2017; salută îmbunătățirile de fond; 

7. constată că categoriile de activități de afaceri și de prelucrare care sunt excluse din domeniul de aplicare material al APPI au fost excluse în mod 

expres din domeniul de aplicare al constatării privind caracterul adecvat; 

8. consideră că, în urma adoptării, în 2016, a APPI modificate și a RGPD, sistemele de protecție a datelor din Japonia și din UE împărtășesc un grad 
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ridicat de convergență în ceea ce privește principiile, garanțiile și drepturile individuale, precum și mecanismele de supraveghere și de aplicare a 

legii; subliniază, în special, crearea unei autorități de supraveghere independente, a PPC, prin intermediul APPI modificat; 

9. cu toate acestea, remarcă faptul că PPC însăși constată că „în pofida unui nivel ridicat de convergență între cele două sisteme, există unele 

diferențe marcante”; ia act, de asemenea, de faptul că, pentru a asigura un nivel mai ridicat de protecție a datelor cu caracter personal transferate 

din UE, la 15 iunie 2018 PPC a adoptat norme suplimentare; 

10. salută o serie de clarificări importante din normele suplimentare, inclusiv alinierea „informațiilor cu caracter personal anonime” din cadrul APPI 

cu definiția „informațiilor anonime” din RGPD; 

11. consideră că măsurile complementare de protecție prevăzute de normele suplimentare acoperă numai transferurile efectuate în temeiul deciziilor 

privind caracterul adecvat al nivelului de protecție; reamintește că, având în vedere domeniul de aplicare al deciziei privind caracterul adecvat, 

unele transferuri de date vor fi efectuate în cadrul acestor alte mecanisme disponibile; 

12. recunoaște că măsurile adiționale de protecție prevăzute în normele suplimentare se limitează la datele cu caracter personal transferate din 

Europa, prin urmare operatorii economici care trebuie să prelucreze simultan date cu caracter personal din Japonia și UE vor fi obligați să 

respecte normele suplimentare, asigurând, de exemplu, mijloace tehnice („marcare”) sau mijloace organizaționale (de exemplu, stocarea într-o 

bază de date specială) pentru a fi în măsură să identifice astfel de date cu caracter personal pe parcursul „ciclului lor de viață”; invită Comisia să 

monitorizeze situația pentru a preveni eventualele lacune, prin care operatorii ar putea eluda obligațiile prevăzute în normele suplimentare prin 

transferuri de date prin țări terțe; 

13. observă că definiția „datelor cu caracter personal” din APPI exclude datele „prevăzute în ordinul guvernului ca având o posibilitate redusă de a 

aduce atingere drepturilor și intereselor unei persoane, având în vedere metoda de utilizare a acestora”; solicită insistent Comisiei să evalueze 

dacă această abordare bazată pe daune este compatibilă cu abordarea UE, potrivit căreia toate prelucrările de date cu caracter personal intră sub 

incidența legislației privind protecția datelor; constată, de asemenea, că această abordare s-ar aplica în situații foarte limitate; 

14. constată, de asemenea, că definiția „informațiilor cu caracter personal” din APPI se limitează la informațiile „prin care poate fi identificată o 

anumită persoană”; observă, de asemenea, că această definiție nu include clarificarea adusă de RGPD, și anume că informațiile cu caracter 

personal ar trebui să fie, de asemenea, considerate date cu caracter personal atunci când acestea pot fi folosite doar pentru a „selecta” o persoană, 

după cum a stabilit în mod clar Curtea de Justiție a Uniunii Europene; 

15. își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că definiția mai restrânsă a „datelor cu caracter personal” (bazată pe definiția „informațiilor cu 

caracter personal”) din APPI ar putea să nu corespundă standardului de a fi „în esență echivalentă” cu RGPD și cu jurisprudența Curții de Justiție 

a Uniunii Europene; își pune întrebări, prin urmare, cu privire la declarația din proiectul de decizie de punere în aplicare că „datele din UE vor fi 

întotdeauna incluse în categoria „date cu caracter personal” din cadrul APPI”; invită Comisia să monitorizeze îndeaproape implicațiile practice 
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ale diferitelor concepte în aplicarea deciziei privind caracterul adecvat și la revizuirea periodică a acesteia; 

16. invită Comisia să ofere clarificări suplimentare și, dacă este necesar, să solicite alte norme suplimentare obligatorii din partea autorităților 

japoneze, pentru a se asigura că toate datele cu caracter personal în sensul RGPD sunt protejate atunci când sunt transferate în Japonia; 

17. ia act cu îngrijorare de faptul că, în ceea ce privește procesul decizional automatizat și crearea de profiluri, spre deosebire de legislația UE, nici 

APPI, nici Orientările PPC nu cuprind dispoziții legale și că numai anumite norme sectoriale abordează acest aspect, fără a oferi un cadru juridic 

global cuprinzător și o protecție substanțială și solidă împotriva deciziilor automatizate de luare a deciziilor și a creării de profiluri; invită 

Comisia să demonstreze modul în care acest aspect este abordat în cadrul japonez de protecție a datelor, astfel încât să se asigure un nivel 

echivalent de protecție; consideră că acest lucru este deosebit de pertinent având în vedere recentele cazuri de creare de profiluri de către 

Facebook/Cambridge Analytica; 

18. consideră că, având în vedere „Criteriile de referință privind caracterul adecvat al nivelului de protecție” („Adequacy Referential”) ale 

Comitetului european pentru protecția datelor (CEPD), sunt necesare clarificări suplimentare și mai detaliate în ceea ce privește marketingul 

direct, având în vedere lipsa unor dispoziții specifice în cadrul APPI, pentru a demonstra nivelul de protecție a datelor cu caracter personal 

echivalent în Japonia; 

19. ia act de avizul Comitetului european pentru protecția datelor, care identifică mai multe aspecte problematice, cum ar fi protecția datelor cu 

caracter personal transferate din UE în Japonia de-a lungul întregului lor ciclu de viață; invită Comisia să abordeze în mod corespunzător și să 

furnizeze în decizia de punere în aplicare dovezi și explicații suplimentare care să demonstreze existența unor garanții adecvate; 

20. invită Comisia să clarifice dacă, în ceea ce privește transferurile ulterioare, soluția prevăzută în normele suplimentare, care constă în solicitarea 

consimțământului prealabil din partea persoanelor vizate din UE pentru aprobarea transferului ulterior către un terț dintr-o țară străină, nu 

cuprinde anumite elemente esențiale care ar permite persoanelor vizate să își exprime consimțământul, întrucât nu definește în mod expres ce 

include noțiunea de „informații necesare [pentru persoana vizată] privind circumstanțele legate de transfer pentru a lua o decizie cu privire la 

consimțământul său”, în conformitate cu articolul 13 din RGPD, cum ar fi țara terță de destinație a transferului ulterior; invită Comisia să 

clarifice și consecințele pentru persoana vizată în caz de refuz al consimțământului pentru transferul ulterior al datelor sale cu caracter personal; 

21. regretă că, în ceea ce privește aplicarea eficientă a APPI, nivelul amenzilor posibile care ar fi impuse de către autoritățile penale este insuficient 

pentru a asigura respectarea efectivă a legii, deoarece nu pare să fie proporțional, eficace sau disuasiv în raport cu gravitatea încălcării; constată 

însă că APPI prevede și sancțiuni penale, inclusiv pedeapsa cu închisoarea; invită Comisia să furnizeze informații cu privire la aplicarea efectivă 

în trecut a amenzilor administrative și a sancțiunilor penale; 

22. ia act de faptul că, deși PPC nu are competențe de supraveghere a activităților de prelucrare a datelor în sectorul de aplicare a legii, există alte 

mecanisme de supraveghere, cum ar fi cea efectuată de Comisia la nivel de prefectură pentru siguranța publică, care este organism independent; 
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ia act de faptul că Comitetul de analiză a divulgării informațiilor și a protecției informațiilor cu caracter personal are, de asemenea, anumite 

competențe în acest domeniu, inclusiv reexaminarea cererilor de acces și publicarea avizelor, dar subliniază că aceste competențe nu sunt 

obligatorii din punct de vedere juridic; salută faptul că UE și Japonia au convenit să instituie un mecanism specific de recurs, administrat și 

supravegheat de către PPC, care se va aplica prelucrării datelor cu caracter personal în sectorul de aplicare a legii și cel al securității naționale; 

23. ia act de faptul că, în conformitate cu Legea japoneză privind protecția informațiilor cu caracter personal deținute de către organele 

administrative (APPIHAO), operatorii economici pot, de asemenea, să transmită date autorităților de aplicare a legii pe „bază voluntară”; 

subliniază că acest lucru nu este prevăzut în RGPD sau în Directiva privind poliția invită Comisia să evalueze dacă acest lucru este conform cu 

standardul de a fi „în esență echivalent” cu RGPD; 

24. este la curent cu relatările din mass-media cu privire la Direcția japoneză pentru colectarea de informații sub formă de semnale (DFS), „în cadrul 

căreia lucrează aproximativ 1 700 de persoane și care dispune de cel puțin șase instalații de supraveghere care interceptează nonstop apeluri 

telefonice, e-mailuri și alte comunicații”1; este îngrijorat de faptul că acest element de supraveghere nediferențiată în masă nu este nici măcar 

menționat în proiectul de decizie de punere în aplicare; invită Comisia să furnizeze mai multe informații cu privire la supravegherea în masă din 

Japonia; este profund îngrijorat de faptul că această supraveghere în masă nu va face față testului criteriilor stabilite de Curtea Europeană de 

Justiție în hotărârea pronunțată în cauza Schrems (Case C-362/14); 

25. regretă că documentul „Colectarea și utilizarea informațiilor cu caracter personal de către autoritățile publice japoneze pentru aplicarea legii în 

materie penală și în scopuri de securitate națională”, care face parte din anexa II la proiectul de decizie de punere în aplicare, nu are același efect 

obligatoriu din punct de vedere juridic ca normele suplimentare; 

Concluzii 

26. invită Comisia să furnizeze dovezi și explicații suplimentare cu privire la aspectele menționate mai sus, inclusiv cele identificate de Comitetul 

european pentru protecția datelor în avizul său din 5 decembrie 2018, pentru a demonstra că nivelul de protecție oferit de cadrul juridic japonez 

privind protecția datelor asigură un nivel adecvat de protecție, care este, în esență, echivalent cu cel al cadrului juridic european privind protecția 

datelor; 

27. consideră că această decizie privind caracterul adecvat poate, în plus, să transmită un semnal puternic țărilor din întreaga lume conform căruia 

convergența cu standardele ridicate ale UE în materie de protecție a datelor oferă rezultate foarte concrete; subliniază, în acest sens, importanța 

acestei decizii privind caracterul adecvat ca precedent pentru viitoarele parteneriate cu alte țări care au adoptat legi moderne privind protecția 

datelor; 

                                                 
1  Ryan Gallagher, ‘The Untold Story of Japan’s Secret Spy Agency’, The Intercept, 19 mai 2018, https://theintercept.com/2018/05/19/japan-dfs-

surveillance-agency/ 

https://theintercept.com/2018/05/19/japan-dfs-surveillance-agency/
https://theintercept.com/2018/05/19/japan-dfs-surveillance-agency/
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28. încredințează Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne sarcina de a continua să monitorizeze evoluțiile din acest domeniu, 

inclusiv cu privire la cauzele înaintate Curții de Justiție, precum și de a supraveghea acțiunile întreprinse în urma recomandărilor formulate în 

rezoluție; 

° 

° ° 

29. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, 

Comitetului european pentru protecția datelor, Autorității Europene pentru Protecția Datelor, comitetului înființat în temeiul articolului 93 

alineatul (1) din Regulamentul general privind protecția datelor, precum și Consiliului Europei și guvernului japonez. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0531 

Activitățile Ombudsmanului European în 2017  

Rezoluția Parlamentului European din 13 decembrie 2018 referitoare la raportul anual privind activitățile Ombudsmanului European în 2017 

(2018/2105(INI)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere Raportul anual privind activitățile Ombudsmanului European în 2017, 

– având în vedere articolele 9, 11, 15, 24 și 228 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), 

– având în vedere articolele 11, 35, 37, 41, 42 și 43 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, 

– având în vedere Protocolul nr. 1 la tratate privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană, 

– având în vedere Protocolul nr. 2 la tratate privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, 

– având în vedere Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu handicap (UNCRPD), 

– având în vedere Decizia 94/262/CECO, CE, Euratom a Parlamentului European din 9 martie 1994 privind statutul și condițiile generale pentru 

exercitarea funcțiilor Ombudsmanului1, 

                                                 
1  JO L 113, 4.5.1994, p. 15. 
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– având în vedere Codul European al Bunei Conduite Administrative, astfel cum a fost adoptat de Parlament la 6 septembrie 2001, 

– având în vedere Acordul-cadru de cooperare încheiat între Parlament și Ombudsmanul European la 15 martie 2006, intrat în vigoare la 1 aprilie 

2006, 

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la activitățile Ombudsmanului European, 

– având în vedere articolul 52 și articolul 220 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru petiții (A8-0411/2018), 

A. întrucât Raportul anual privind activitățile Ombudsmanului European în 2017 a fost prezentat oficial Președintelui Parlamentului European la 22 

mai 2018 și întrucât Ombudsmanul, Emily O’Reilly, și-a prezentat raportul în fața Comisiei pentru petiții la 16 mai 2018 la Bruxelles; 

B. întrucât, în temeiul articolelor 24 și 228 din TFUE, Ombudsmanul European este împuternicit să primească plângeri care privesc cazuri de 

administrare defectuoasă în activitatea instituțiilor, organelor, oficiilor sau agențiilor Uniunii, cu excepția Curții de Justiție a Uniunii Europene în 

exercitarea funcțiilor jurisdicționale ale acesteia;  

C. întrucât articolul 10 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană prevede că „[o]rice cetățean are dreptul de a participa la viața 

democratică a Uniunii” și că „[d]eciziile se iau în mod cât mai deschis și la un nivel cât mai apropiat posibil de cetățean”; 

D. întrucât articolul 15 din TFUE prevede că „[î]n scopul promovării unei bune guvernări și asigurării participării societății civile, instituțiile, 

organele, oficiile și agențiile Uniunii acționează respectând în cel mai înalt grad principiul transparenței” și că „[o]rice cetățean al Uniunii și orice 

persoană fizică sau juridică, care are reședința sau sediul statutar într-un stat membru, are drept de acces la documentele instituțiilor, organelor, 

oficiilor și agențiilor Uniunii”; 

E. întrucât articolul 41 din Carta drepturilor fundamentale, care vizează dreptul la o bună administrare, prevede, printre altele, că „[o]rice persoană 

are dreptul de a beneficia, în ce privește problemele sale, de un tratament imparțial, echitabil și într-un termen rezonabil din partea instituțiilor, 

organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii”; 

F. întrucât articolul 43 din Cartă prevede că „[o]rice cetățean al Uniunii, precum și orice persoană fizică sau juridică care are reședința sau sediul 

social într-un stat membru au dreptul de a sesiza Ombudsmanul European cu privire la cazurile de administrare defectuoasă în activitatea 

instituțiilor, organelor, oficiilor sau agențiilor Uniunii, cu excepția Curții de Justiție a Uniunii Europene în exercitarea funcției sale 

jurisdicționale”; 

G. întrucât, în conformitate cu articolul 298 alineatul (1) din TFUE, „[î]n îndeplinirea misiunilor lor, instituțiile, organele, oficiile și agențiile 
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Uniunii sunt susținute de o administrație europeană transparentă, eficientă și independentă”; 

H. întrucât, în 2017, Ombudsmanul a deschis 447 de anchete, dintre care 433 s-au bazat pe plângeri, iar 14 au fost anchete din proprie inițiativă, și a 

închis 363 de anchete (dintre care 348 bazate pe plângeri și 15 din proprie inițiativă); întrucât majoritatea anchetelor au vizat Comisia (256 de 

anchete sau 57,3 %), urmată de agențiile UE (35 de anchete sau 7,8 %), Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO) (34 de anchete sau 

7,6 %), Parlamentul (22 de anchete sau 4,9 %), Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) (17 anchete sau 3,8 %), Oficiul European de 

Luptă Antifraudă (OLAF) (16 anchete sau 3,6 %) și alte instituții (67 de anchete sau 15 %); 

I. întrucât principalele trei teme abordate de anchetele închise de Ombudsman în 2017 au fost: transparența, responsabilitatea și accesul public la 

informații și la documente (20,6 %); cultura serviciului (16,8 %) și respectarea drepturilor procedurale (16,5 %); întrucât alte preocupări au inclus 

chestiuni etice, participarea publică la drepturile de decizie ale UE, utilizarea adecvată a puterii discreționare, inclusiv în procedurile de 

constatare a neîndeplinirii obligațiilor, buna gestiune financiară a procedurilor de oferte, a granturilor și a contractelor UE, recrutarea și buna 

gestionare a chestiunilor legate de personalul UE;  

J. întrucât, în activitatea sa strategică din 2017, biroul Ombudsmanului a închis patru anchete strategice și a deschis altele patru privind transparența 

Consiliului, privind problema „ușilor turnante” referitoare la foștii comisari europeni și privind accesibilitatea site-urilor Comisiei pentru 

persoanele cu dizabilități și privind activitățile desfășurate în etapa ce precedă depunerea unei cereri, legate de evaluările medicamentelor de 

către Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA); întrucât, în 2017, Ombudsmanul a deschis opt inițiative strategice cu privire, printre altele, 

la transparența activităților de lobby pe lângă Consiliul European, la îmbunătățirea inițiativei cetățenești europene (ICE) și la normele privind 

„ușile turnante” în diverse instituții și organisme ale UE, și a închis șase inițiative strategice; 

K. întrucât UE se confruntă, în continuare, cu cea mai gravă criză economică, socială și politică de la înființarea sa; întrucât abordarea ineficace 

adoptată de instituțiile UE în ceea ce privește reacția la lipsa de transparență atât din procesul decizional la nivelul UE, cât și din activitățile de 

lobby, pe lângă alte aspecte etice importante din cadrul instituțiilor, contribuie la subminarea, în continuare, a imaginii UE; 

L. întrucât refuzul accesului la documentele UE și aspectele aferente legate de transparență au reprezentat, în continuare, cea mai mare parte a 

anchetelor Ombudsmanului European în 2017;  

M. întrucât, dat fiind faptul că cererile de acces la documente sunt adesea sensibile la factorul timp, Ombudsmanul a deschis o perioadă de probă 

pentru o procedură accelerată; 

N. întrucât Ombudsmanul trebuie să joace un rol esențial în asigurarea responsabilității instituțiilor UE și a transparenței și imparțialității maxime 

ale administrației UE și ale proceselor decizionale, pentru a proteja cu succes drepturile cetățenilor, sporindu-le astfel încrederea, implicarea și 

participarea la viața democratică a Uniunii; 
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O. întrucât Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că principiile publicității și transparenței sunt inerente procesului legislativ al UE și că 

eficacitatea și integritatea procesului legislativ nu pot submina principiile publicității și transparenței care stau la baza acestui proces; întrucât 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a oferit o orientare clară în această chestiune, cum ar fi în hotărârea sa din 22 martie 2015 în cauza T-

540/15; 

P. întrucât Ombudsmanul a efectuat timp de un an o anchetă pe baza unei plângeri cu privire la calitatea de membru a președintelui Băncii Centrale 

Europene (BCE) în Grupul celor 30 (G30), o organizație privată ai cărei membri includ reprezentanți ai băncilor supravegheate direct sau indirect 

de către BCE; întrucât Ombudsmanul a recomandat Președintelui BCE să renunțe la calitatea sa de membru în G30;  

Q. întrucât Ombudsmanul a efectuat anchete cu privire la plângerile legate de modul în care Comisia a tratat angajarea foștilor comisari după 

mandatul acestora; întrucât Ombudsmanul constatase deja că neadoptarea unei decizii specifice de către Comisie în cazul fostului președinte al 

Comisiei, domnul Barroso, a constituit un caz de administrare defectuoasă; întrucât, în cazul Barroso, Comitetul de etică a concluzionat că nu 

există motive suficiente pentru a se stabili o încălcare a obligațiilor juridice, luând în considerare declarația scrisă a fostului președinte potrivit 

căreia acesta nu a făcut lobby în numele Goldman Sachs și nu a avut intenția de a face acest lucru; 

R. întrucât criza financiară a provocat o criză economică și socială, punând sub semnul întrebării instituțiile europene; 

S. întrucât, la 25 octombrie 2017, a avut loc o reuniune între fostul președinte al Comisiei Barroso și un actual vicepreședinte al Comisiei, care a 

fost înregistrată ca o reuniune oficială cu Goldman Sachs; întrucât Ombudsmanul a constatat că natura exactă a acestei reuniuni nu este clară; 

întrucât Ombudsmanul a subliniat faptul că există preocupări firești cu privire la faptul că fostul președinte își utilizează statutul anterior și 

contactele sale cu foștii colegi pentru a influența și a obține informații; întrucât acest caz ridică probleme sistematice în ceea ce privește 

abordarea generală a Comisiei cu privire la tratarea acestor cazuri și la gradul de independență al Comitetului de etică; atrage atenția, prin 

urmare, că sunt necesare reguli mai stricte la nivelul UE pentru a preîntâmpina și a sancționa toate conflictele de interese din instituțiile și 

agențiile UE; 

T. întrucât, în martie 2017, Ombudsmanul a inițiat o anchetă strategică privind deschiderea și răspunderea Consiliului; întrucât Ombudsmanul a 

constatat că absența înregistrării de către Consiliu a identității statelor membre care adoptă o poziție în cadrul unei proceduri legislative și lipsa 

de transparență a Consiliului în ceea ce privește accesul public la documentele sale legislative, cum ar fi practica de a marca în mod 

disproporționat documente cu marcajul de distribuire „LIMITE”, însemnând că acestea nu sunt destinate circulației, constituie administrare 

defectuoasă; întrucât, la 17 mai 2018, Ombudsmanul a trimis Parlamentului un raport special privind ancheta sa strategică referitoare la 

răspunderea și transparența în cadrul activității legislative a Consiliului; 

U. întrucât o deschidere mai mare către pozițiile adoptate de guvernele naționale ar putea contribui la reducerea fenomenului de „blamare a 

Bruxelles-ului”, care denaturează realitatea privind modul în care se cade de acord asupra legislației UE, promovând euroscepticismul și 

sentimentele anti-UE; 
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V. întrucât Ombudsmanul a efectuat o anchetă privind neconformitatea cu normele UE și cu normele internaționale a politicii de transparență a 

Băncii Europene de Investiții (BEI) în materie de acces la documente; 

W. întrucât prevenirea adecvată a conflictelor de interese în cadrul instituțiilor, agențiilor și organismelor UE este un element esențial pentru a 

garanta o bună administrare și pentru a crește încrederea cetățenilor în procesul decizional al Uniunii; întrucât Ombudsmanul a demarat o anchetă 

strategică privind modul în care Comisia efectuează evaluări ale conflictului de interese în cazul consilierilor săi speciali, care adesea lucrează 

concomitent pentru sectorul privat; 

X. întrucât Ombudsmanul a analizat plângerile cetățenilor care au denunțat faptul că Comisia nu a reușit să ia o decizie în timp util cu privire la 

cazurile de încălcare a dreptului UE în ceea ce privește utilizarea abuzivă a contractelor de muncă pe durată determinată; întrucât mai multe state 

membre au înregistrat, de-a lungul anilor, o creștere semnificativă a contractelor atipice și temporare de muncă, ceea ce pune sub semnul 

întrebării aplicarea dreptului european în materie de ocupare a forței de muncă și jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene ; 

Y. întrucât, în scopul luării de decizii legate de protejarea sănătății și a siguranței oamenilor, a animalelor și a plantelor, instituțiile, agențiile și 

oficiile UE ar trebui să aibă o abordare orientată în mod deosebit către cetățeni și să se pună în serviciul acestora și ar trebui să răspundă în mod 

adecvat preocupărilor publicului în ceea ce privește transparența deplină, independența și acuratețea în colectarea și evaluarea dovezilor 

științifice; întrucât dovezile științifice și procedurile utilizate la nivelul UE care au condus la autorizarea, printre altele, a organismelor modificate 

genetic, a pesticidelor și a glifosatului au atras critici dure și au declanșat o amplă dezbatere publică; 

Z. întrucât Comisia mai are de pus în aplicare recomandările Ombudsmanului în ceea ce privește relațiile cu industria tutunului, nereușind să 

asigure, astfel, o transparență deplină în conformitate cu obligațiile care îi revin în temeiul Convenției-cadru a Organizației Mondiale a Sănătății 

(OMS) pentru controlul tutunului (CCCT); 

AA. întrucât Ombudsmanul a publicat recomandări clare și practice privind modul în care ar trebui să interacționeze funcționarii publici cu 

reprezentanții grupurilor de interese și a făcut eforturi pentru a spori gradul de sensibilizare cu privire la acestea în Consiliu și Comisie; 

AB. întrucât Ombudsmanul este o parte a cadrului UE care face obiectul Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu handicap, menit să 

protejeze, să promoveze și să monitorizeze aplicarea Convenției la nivelul instituțiilor UE; 

AC. întrucât Ombudsmanul a desfășurat o anchetă cu privire la modul în care Martin Selmayr, la acel moment șef de cabinet al Președintelui Comisiei 

Europene, a fost numit Secretar General al Comisiei; întrucât Ombudsmanul a subliniat că Comisia a creat un sentiment artificial de urgență 

pentru ocuparea postului de Secretar General cu scopul de a justifica faptul că nu a publicat un anunț de post vacant și că a organizat o procedură 

de selecție a Secretarului General adjunct nu pentru a ocupa direct acel post, ci pentru ca domnul Selmayr să devină secretar general printr-o 

numire rapidă în doi pași; întrucât Ombudsmanul a găsit patru exemple de administrare defectuoasă la numirea domnului Selmayr, cauzate de 

nerespectarea de către Comisie a normelor aplicabile, atât în litera, cât și în spiritul lor; 
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AD. întrucât activitatea Ombudsmanului European completează în mod perfect activitatea diferiților săi omologi de la nivel național și regional; 

întrucât schimburile și coordonarea activității lor în cadrul Rețelei Europene a Ombudsmanilor, sub auspiciile Ombudsmanului European, 

constituie o parte pozitivă a eforturilor menite să asigure că toți cetățenii și rezidenții UE se bucură de dreptul la bună administrare la toate 

nivelurile; 

AE. întrucât Statutul actual al Ombudsmanului European a fost actualizat ultima oară înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona; 

întrucât, de atunci și până în prezent, au apărut așteptări noi în rândul cetățenilor UE în ceea ce privește buna administrare și rolul jucat de 

Ombudsman în asigurarea acesteia, în special în ceea ce privește accesul la documente, avertizarea în interes public și hărțuirea, și în garantarea 

gestionării corecte și echitabile de către Comisie a admisibilității inițiativelor cetățenești europene, 

1. aprobă Raportul anual pentru anul 2017 prezentat de Ombudsmanul European; ia act de prezentarea clară și ușor de citit a acestuia, care 

subliniază cele mai importante fapte și cifre referitoare la activitatea Ombudsmanului în 2017; 

2. o felicită pe Emily O’Reilly pentru activitatea sa excelentă și pentru eforturile constructive de îmbunătățire a calității administrației UE, a 

accesibilității și a calității serviciilor pe care le oferă cetățenilor; își reafirmă sprijinul ferm pentru acțiunile desfășurate de Ombudsman în 

beneficiul cetățenilor și al democrației europene; 

3. salută strategia pe cinci ani a Ombudsmanului, intitulată „Spre 2019”, al cărei obiectiv este să crească impactul și vizibilitatea biroului său și să 

construiască relații solide cu instituțiile, agențiile și organizațiile UE, în beneficiul sporit al cetățenilor; 

4. este extrem de preocupat de faptul că anchetele privind transparența și responsabilitatea, inclusiv privind accesul la informații și la documente, au 

continuat să reprezinte cel mai mare număr de cazuri tratate de Ombudsman în 2017, urmate de plângerile referitoare la agențiile și alte 

organisme ale UE; 

5. salută eforturile depuse de Ombudsman pentru a acorda personalului instituțiilor UE Premiul pentru bună administrare ediția 2017, în special 

personalului DG Sănătate a Comisiei pentru eforturile lor de susținere a pacienților cu boli rare; 

6. subliniază importanța unei transparențe maxime și a accesului public îmbunătățit la documentele deținute de instituțiile UE; evidențiază 

activitatea structurală a Ombudsmanului în dezvăluirea unor cazuri suspectate de administrare defectuoasă, prin adoptarea unei abordări de la caz 

la caz și prin lansarea unui număr tot mai mare de anchete din proprie inițiativă; 

7. este recunoscător pentru buna cooperare a Ombudsmanului și a echipei sale cu Comisia pentru petiții, caracterizată de stimă reciprocă și atenție 

la detalii; 

8. subliniază faptul că legislația UE privind accesul la documente ar trebui actualizată; își reia apelul pentru o revizuire a Regulamentului (CE) 

nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale 
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Consiliului și ale Comisiei1 cu scopul de a facilita, de asemenea, activitatea Ombudsmanului de verificare în ceea ce privește acordarea accesului 

la documente de către Parlament, Consiliu și Comisie; salută introducerea de către Ombudsman a procedurii accelerate de tratare a plângerilor 

pentru a gestiona anchetele privind accesul la documente; 

9. subliniază că cetățenii trebuie să fie în măsură să participe mai direct la viața democratică a UE și să urmărească în detaliu procesul decizional 

din instituțiile UE, precum și să aibă acces la toate informațiile de interes pentru a-și exercita pe deplin drepturile democratice;  
 

10. subliniază rolul Ombudsmanului în eforturile de a atinge un nivel mai mare de transparență și asumare a răspunderii în procesul legislativ al UE 

cu scopul de a crește încrederea cetățenilor, nu numai cu privire la legalitatea unui act anume, ci și cu privire la legitimitatea întregului proces 

decizional; 

11. solicită o reexaminare a orientărilor interne ale Consiliului privind documentele LIMITE, care nu au niciun temei juridic solid, în scopul de a 

promova principiul potrivit căruia statutul LIMITE poate fi acordat doar unui proiect preliminar care nu are încă un autor și care nu influențează 

procedura legislativă; 

12. recunoaște nevoia de transparență maximă în procesul decizional al UE și salută ancheta Ombudsmanului cu privire la practica obișnuită de 

negociere neoficială dintre cele trei instituții principale ale UE („triloguri”); sprijină publicarea tuturor documentelor trilogurilor în conformitate 

cu hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene; 

13. are convingerea fermă că recomandările Ombudsmanului cu privire la politica de transparență a BEI trebuie puse în aplicare fără întârziere; 

reamintește că această politică se bazează pe o prezumție de divulgare și că, în conformitate cu aceasta, oricine poate avea acces la documente și 

informații ale BEI;  

14. solicită ca politica de divulgare a Grupului BEI să asigure un nivel din ce în ce mai ridicat de transparență în ceea ce privește principiile care 

reglementează politica sa de prețuri și organismele de guvernanță; solicită publicarea proceselor-verbale ale reuniunilor Comitetului de direcție al 

BCE; 

15. subliniază că pozițiile statelor membre în cadrul Consiliului în timpul procesului legislativ trebuie înregistrate și făcute publice în timp util și într-

un mod accesibil, deoarece, în orice sistem bazat pe principiul legitimității democratice, colegiuitorii trebuie să își asume responsabilitatea față de 

public pentru acțiunile lor; este de părere că o responsabilitate sporită a Consiliului față de pozițiile adoptate de guvernele naționale cu privire la 

legislația UE, inclusiv punând în mod proactiv la dispoziția publicului documentele legislative câtă vreme procedura legislativă este în curs, ar 

contribui la atenuarea lipsei de transparență a procesului decizional și ar reduce din cultura de „blamare a Bruxelles-ului” pentru deciziile pe care, 

                                                 
1  JO L 145, 31.5.2001, p. 43. 
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în ultimă instanță, le iau guvernele naționale însele; solicită Consiliului ca, în conformitate cu articolul 15 alineatul (3) din TFUE, să își 

revizuiască politica de confidențialitate pentru a asigura cel mai înalt nivel de transparență în activitatea sa; 
 

16. invită Comisia să asigure transparența maximă și accesul la documente și informații în ceea ce privește procedurile EU Pilot, cel puțin în ceea ce 

privește petițiile primite, precum și transparența deplină și accesul integral la procedurile EU Pilot și cele legate de constatarea neîndeplinirii 

obligațiilor care au fost finalizate deja; 

 

17. îndeamnă Ombudsmanul să monitorizeze în continuare punerea în aplicare de către Comisie a reformei sistemului grupurilor de experți, pentru a 

asigura conformitatea deplină cu normele obligatorii din punct de vedere juridic și o transparență maximă în realizarea tuturor activităților 

grupurilor de experți, precum și să ancheteze și să semnaleze orice posibil conflict de interese; consideră că este necesară o evaluare atentă a 

tuturor grupurilor de experți și informații cu privire la acestea, pentru a înțelege gradul lor de independență, în scopul de a servi interesul public și 

a livra valoare adăugată în procesul de elaborare a politicilor la nivelul UE; consideră că toți membrii grupurilor de experți trebuie să fie înscriși 

în registrul de transparență; 

 

18. își reia apelul în favoarea unei platforme centrale de transparență pentru toate instituțiile și agențiile UE; 

19. sprijină angajamentul Ombudsmanului în favoarea îmbunătățirii transparenței activităților de lobby din UE; subliniază că este important să se 

adopte un act legislativ adecvat pentru a face registrul de transparență al UE imperativ și obligatoriu din punct de vedere juridic pentru toate 

instituțiile și agențiile UE și reprezentanții de interese, asigurând astfel deplina transparență a activității de lobby; 
 

20. subliniază că este important să se actualizeze în mod regulat și să se îmbunătățească în mod substanțial precizia datelor din registrul de 

transparență al UE, incluzându-se obligația firmelor de avocatură care practică activități de lobby de a-și declara toți clienții; subliniază că este 

necesar ca toate informațiile cu privire la influența lobbiștilor să fie puse la dispoziție în mod gratuit, să fie pe deplin comprehensibile și ușor 

accesibile publicului; consideră că trebuie asigurată transparența deplină cu privire la finanțarea tuturor reprezentanților de interese; solicită ca 

toate organizațiile care încalcă normele privind „ușile turnante” să fie suspendate din registrul de transparență; 
 

21. evidențiază constatările Ombudsmanului potrivit cărora apartenența continuă a Președintelui BCE la Grupul G30 a reprezentat o administrare 

defectuoasă, deoarece a dat naștere unei percepții publice că independența BCE față de interesele financiare private ar putea fi compromisă; 

subliniază că membrii Comitetului executiv al BCE ar trebui să evite să fie, în același timp, membri ai unor forumuri sau ai altor organizații care 

includ membri ai conducerii executive a băncilor supravegheate de BCE; ia act de recomandările Ombudsmanului din 15 ianuarie 2018 privind 

implicarea Președintelui BCE și a membrilor organelor sale de decizie în Grupul G30 și îndeamnă BCE să modifice normele aplicabile pentru a 

asigura transpunerea în practică a celor mai înalte standarde etice și de asumare a răspunderii; 
 

22. este de părere că Comisia nu a respectat principiile transparenței, eticii și statului de drept în procedura de numire a lui Martin Selmayr în funcția 

de nou Secretar General al său; regretă profund decizia Comisiei de a confirma calitatea de nou Secretar General a domnului Selmayr fără a ține 
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seama de criticile numeroase și extinse ale cetățenilor UE și de prejudiciile aduse reputației UE în ansamblul său; subliniază că domnul Selmayr 

trebuie să demisioneze din postul de Secretar General al Comisiei și solicită Comisiei să adopte o procedură nouă pentru numirea secretarului său 

general, asigurând punerea în aplicare a celor mai înalte standarde ale transparenței, eticii și statului de drept; 

23. invită Ombudsmanul să își continue activitatea de consolidare a normelor etice din cadrul instituțiilor UE, pentru a rezolva chestiunile legate de 

fenomenul „ușilor turnante”, și să garanteze transparența deplină a tuturor informațiilor legate de aceste cazuri, inclusiv publicarea rapidă a 

numelor tuturor înalților funcționari ai UE implicați; așteaptă cu interes analiza Ombudsmanului cu privire la modul în care Comisia își pune în 

aplicare orientările și sugestiile referitoare la modalitățile de îmbunătățire a modului în care sunt tratate situațiile de „uși turnante”, inclusiv la 

posibilitatea de a adopta norme legislative pentru prevenirea și sancționarea acestui tip de situații și a posibilelor abuzuri; 
 

24. are convingerea fermă că trebuie aplicate rapid norme și standarde morale și etice mai stricte, clare și ușor de pus în practică în toate instituțiile, 

agențiile și organismele UE, pentru a asigura respectarea obligației de integritate și discreție, precum și pentru a preveni conflictul de interese cu 

sectorul privat; consideră că aceste norme și standarde trebuie să se întemeieze pe un act legislativ; ia act de codul de conduită actualizat pentru 

comisari, care a intrat în vigoare în februarie 2018 și a introdus perioade mai stricte de existență a stării de incompatibilitate; este însă de părere 

că perioadele de notificare după expirarea mandatului ar trebui prelungite; 

25. subliniază că este necesară actualizarea efectivă și de urgență a Codului bunei conduite administrative, prin adoptarea unui regulament 

obligatoriu privind această chestiune; 

26. consideră că reuniunea dintre fostul președinte al Comisiei Barroso și un actual vicepreședinte al Comisiei, care a fost înregistrată ca reuniune 

oficială cu Goldman Sachs, demonstrează și mai mult necesitatea urgentă de a revizui normele și practicile actuale pentru a consolida cerințele de 

integritate ale comisarilor atât în cursul, cât și după mandatul acestora; 

27. invită din nou Comisia să garanteze publicarea proactivă și transparența deplină în ceea ce privește activitățile profesionale ale foștilor comisari 

după încheierea mandatului; invită Comisia să asigure asumarea totală a răspunderii de către Comitetul de etică și independența sa deplină și 

încurajează Ombudsmanul să evalueze în continuare și să semnaleze orice posibil conflict de interese în cazul membrilor Comitetului de etică; 
 

28. felicită Ombudsmanul pentru ancheta sa strategică cu privire la transparența în procesul legislativ al Consiliului (OI/2/2017/TE), dar regretă 

faptul că acesta din urmă nu a furnizat un răspuns în termenul prevăzut în constatări; constată că acesta este, din păcate, un subiect recurent care 

apare constant și în plângerile transmise Ombudsmanului; consideră, în plus, că această chestiune ar trebui considerată ca având o mare 

importanță pentru viața democratică a Uniunii și pentru participarea efectivă a cetățenilor de pe întregul continent, deoarece împiedică 

respectarea tratatelor constituționale și a Cartei drepturilor fundamentale; ia act, în acest context, de constatările Ombudsmanului într-un caz 

recent (1272/2017/LP – refuzul Consiliului de a acorda acces public la avizul Serviciului său juridic cu privire la un acord interinstituțional 

referitor la registrul de transparență), care sugerează că problema respectivă amenință principiul echilibrului instituțional și contravine practicii 

esențiale de cooperare loială reciprocă; atrage atenția că este imposibil să se efectueze verificări ex post pe o bază ad-hoc după ce o cerere este 

refuzată; 



 

 504 

29. subliniază că este necesară efectuarea unor îmbunătățiri majore ale normelor privind conflictele de interese în cazul consilierilor speciali; solicită 

Comisiei să pună pe deplin în aplicare recomandările Ombudsmanului în acest sens, asigurând o transparență totală și o abordare proactivă în 

evaluarea oricărui conflict potențial de interese, înainte și după numirea consilierilor speciali, precum și să se asigure că cetățenii au acces 

complet la toate informațiile de interes; 

 

30. salută interesul constant arătat de Ombudsman unor chestiuni care prezintă interes pentru personalul instituțiilor și subliniază importanța 

reducerii oricărui tip de discriminare care ar putea rezulta dintr-un statut diferențiat; reafirmă semnificația constatărilor Ombudsmanului privind 

stagiile neremunerate în cadrul delegațiilor UE ale SEAE (cazul 454/2014/PMC) și recomandarea ca SEAE să își remunereze stagiarii cu o 

diurnă adecvată, respectând principiul nediscriminării; regretă faptul că și alte instituții ale UE urmează aceeași practică a stagiilor neremunerate, 

care nu oferă oportunități echitabile tinerilor și nici nu oferă un loc de muncă egal cu cel al unui angajat, ducând la excluderea tinerilor specialiști 

cauzată de lipsa fondurilor adecvate cu care să se întrețină și la remunerarea lor necorespunzătoare în raport cu serviciile pe care le prestează; 

atrage atenția că deficiențe în statutul stagiarilor sunt vizibile în alte zone, cum ar fi lipsa unor mecanisme pentru raportarea hărțuirii sexuale în 

agențiile Uniunii; solicită, prin urmare, Ombudsmanului să deschidă o anchetă strategică generală cu privire la statutul stagiarilor; 

31. îndeamnă Comisia să asigure transparența totală a activității sale, prin publicarea online a datelor referitoare la toate reuniunile cu lobbiștii 

industriei tutunului sau cu reprezentanții lor legali, precum și a tuturor proceselor-verbale ale acestor reuniuni, în conformitate cu obligațiile care 

îi revin în temeiul CCCT a OMS; 

32. îndeamnă Ombudsmanul să monitorizeze punerea în aplicare a recomandărilor adresate funcționarilor publici europeni cu privire la interacțiunile 

acestora cu reprezentanții grupurilor de interese și să continue să sensibilizeze membrii personalului UE cu privire la aceste recomandări în toate 

instituțiile UE, prin formare, seminare și măsuri de sprijin conexe; 

33. regretă profund întârzierile acumulate de Comisie în legătură cu procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor privind utilizarea abuzivă a 

contractelor pe durată determinată atât în sectorul privat, cât și în cel public, care au contribuit la perpetuarea abuzurilor și la încălcarea 

drepturilor lucrătorilor din statele membre; invită Ombudsmanul să monitorizeze această problemă, pentru a proteja în mod eficace drepturile 

cetățenilor; 

34. sprijină rolul Ombudsmanului în definirea unei politici proactive și transparente în toate agențiile UE; îndeamnă Ombudsmanul să continue 

monitorizarea tuturor agențiilor UE, pentru a se asigura că acestea respectă cele mai înalte standarde de transparență și oferă acces public la 

documente și informații, punându-se un accent deosebit pe procedurile și activitățile legate de protecția sănătății umane; 

35. solicită Ombudsmanului să lanseze o anchetă strategică pentru a evalua dacă instituțiile, oficiile și agențiile UE, cum ar fi Agenția Europeană 

pentru Produse Chimice (ECHA), Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) și Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) 

garantează că adunarea, examinarea și publicarea probelor științifice sunt pe deplin independente, transparente, imparțiale, exacte și fără conflicte 

de interese și că există politici și garanții procedurale adecvate, în special în ceea ce privește organismele modificate genetic, glifosatul, 
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pesticidele, produsele fitosanitare și biocide și medicamentele; sugerează, în această privință, o anchetă suplimentară cu privire la procedurile de 

alcătuire și selecție a comitetelor și grupurilor științifice de către aceste agenții, pentru a asigura independența lor deplină și pentru a pune în 

aplicare cele mai riguroase mecanisme de prevenire a oricărui posibil conflict de interese; 

36. salută anchetele strategice ale Ombudsmanului cu privire la tratamentul persoanelor cu dizabilități în cadrul Sistemul comun de asigurări de 

sănătate al Comisiei și cu privire la accesibilitatea paginilor web ale Comisiei și ale instrumentelor online pentru persoanele cu dizabilități; 

încurajează Ombudsmanul să facă tot posibilul pentru a asigura punerea în aplicare deplină și coerentă a UNCRPD de către administrația UE; 

37. salută angajamentul Ombudsmanului de deschidere și transparență pe toată durata negocierilor referitoare la Brexit; subliniază răspunsul pozitiv 

primit de Ombudsman atât din partea Consiliului, cât și din partea Comisiei, care recunoaște importanța transparenței; solicită Guvernului 

Regatului Unit să își asume același angajament; 

38. încurajează Ombudsmanul să își continue colaborarea cu omologii săi la nivel național prin intermediul Rețelei Europene a Ombudsmanilor; 

39. face apel la Rețeaua Europeană a Ombudsmanilor să dea dovadă de mai multă vigilență pentru a monitoriza dacă autoritățile publice acționează 

imediat în cazurile de brutalitate din partea poliției, de rasism și antisemitism în raport cu respectarea drepturilor omului și a guvernanței 

democratice; 

 

40.  solicită alocarea unor resurse financiare și umane suplimentare pentru biroul Ombudsmanului, ca acesta să poată face față volumului de muncă 

prezent și viitor, în scopul de a-și îndeplini datoria esențială constând în consolidarea practicilor de bună administrare în cadrul UE, un serviciu 

de importanță vitală pentru cetățenii Uniunii; 

41. salută conferința anuală a Rețelei Europene a Ombudsmanilor, care a avut loc la 19 iunie 2017 și a fost dedicată efectelor Brexitului și creșterii 

populismului în Europa asupra drepturilor cetățenilor; 

42. salută Premiul pentru bună administrare acordat de Ombudsman, care recunoaște eforturile depuse de funcționarii UE pentru a găsi soluții 

inovatoare de aplicare a unor politici axate pe cetățeni; 

43. își reamintește disponibilitatea de a actualiza Statutul Ombudsmanului1 și orice secțiune aferentă din acquis, pentru a adapta rolul 

Ombudsmanului la nevoile și așteptările actuale ale cetățenilor UE în ceea ce privește buna administrare; 

44.  subliniază necesitatea de îmbunătățire a dialogului social; 

                                                 
1  Proiect de decizie a Parlamentului European adoptat la 22 aprilie 2008 de modificare a Deciziei sale 94/262/CECO, CE, Euratom din 

9 martie 1994 privind statutul și condițiile generale pentru exercitarea funcțiilor Ombudsmanului (JO C 259 E, 29.10.2009, p. 116). 
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45. subliniază faptul că încrederea dintre cetățeni și instituții este de o importanță capitală date fiind dificultățile economice actuale; 

46. subliniază necesitatea ca Ombudsmanul să investigheze conflictul de interese dintre rolul Comisiei în cadrul Troicii și responsabilitatea sa ca 

gardian al tratatelor și al acquis-ului; 

47. invită Ombudsmanul să se asigure că Comisia va contribui la crearea unei infrastructuri de consiliere juridică pentru ICE și la crearea unui cadru 

juridic pentru protejarea membrilor săi; 

48. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție și raportul Comisiei pentru petiții Consiliului, Comisiei, Ombudsmanului 

European, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și avocaților poporului sau organelor competente similare din statele membre. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0532 

Dezbaterile din cadrul Comisiei pentru petiții în 2017  

Rezoluţia Parlamentului European din 13 decembrie 2018 privind rezultatul deliberărilor Comisiei pentru petiții din cursul anului 2017 

(2018/2104(INI)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la rezultatul deliberărilor Comisiei pentru petiții, 

– având în vedere articolele 10 și 11 din Tratatul privind Uniunea Europeană, 

– având în vedere articolele 24 și 227 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), care reflectă importanța pe care Tratatul o 

acordă dreptului cetățenilor și rezidenților din UE de a aduce preocupările lor în atenția Parlamentului European, 

– având în vedere articolul 228 din TFUE, 

– având în vedere articolul 44 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, referitor la dreptul de a adresa petiții Parlamentului 

European, 

– având în vedere dispozițiile din TFUE referitoare la procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, în special articolele 258 și 260, 

– având în vedere articolele 52, 215 și 216 din Regulamentul de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru petiții (A8-0404/2018), 
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A. întrucât 1 271 de petiții au fost primite în 2017, în comparație cu 1 569 în 2016, dintre care 776 petiții (60,2 %) au fost considerate admisibile; 

B. întrucât 15 540 de utilizatori ai portalului web pentru petiții al Parlamentului European au sprijinit una sau mai multe petiții în 2017, comparativ 

cu 902 utilizatori în 2015 și cu 6 132 de utilizatori în 2016; întrucât numărul total de clicuri în sprijinul petițiilor a fost de 21 955, comparativ cu 

18 810 în 2016 și 1 329 în 2015; întrucât această nouă formă de participare cetățenească la petițiile prezentate este un fenomen în creștere de care 

trebuie ținut cont; 

C. întrucât aproximativ 250 de petiții identice sau similare depuse în 2017 cu privire la trei teme diferite au fost tratate pe categorii tematice; 

D. întrucât, din numărul petițiilor depuse în 2017, 67 au fost cosemnate de unul sau mai mulți cetățeni, 25 de mai mult de 100 de cetățeni, 10 de mai 

mult de 10 000 de cetățeni și două de mai mult de 100 000 de cetățeni; 

E. întrucât numărul petițiilor primite a fost redus în comparație cu populația totală a UE; întrucât acest lucru ar putea indica faptul că o mare parte 

dintre cetățenii și rezidenții UE nu fac uz de dreptul de a adresa petiții, din motive de neinformare, având în vedere numeroasele preocupări și 

așteptări potențiale din diferitele domenii de activitate ale Uniunii; întrucât este necesar să se depună mai multe eforturi pentru a promova dreptul 

de a adresa petiții Parlamentului European; 

F. întrucât doar un număr redus de cetățeni și rezidenți ai UE sunt conștienți de dreptul de a adresa o petiție, lucru care confirmă necesitatea de a 

depune eforturi mai mari și de a introduce măsuri corespunzătoare pentru a sensibiliza mai bine publicul și a îmbunătăți în mod substanțial 

exercitarea acestui drept; 

G. întrucât criteriile de admisibilitate a petițiilor, în conformitate cu articolul 227 din TFUE și cu articolul 215 din Regulamentul de procedură al 

Parlamentului European, prevăd că petițiile trebuie să îndeplinească condițiile formale de admisibilitate, și anume faptul că un petiționar, care 

este un cetățean al UE sau care are reședința în UE, este afectat de o chestiune care se încadrează în domeniile de activitate ale Uniunii Europene; 

întrucât 495 de petiții au fost declarate inadmisibile, deoarece nu au respectat condițiile de admisibilitate; 

H. întrucât dreptul de a adresa o petiție Parlamentului European oferă cetățenilor și rezidenților UE mijloacele de a se adresa într-o manieră oficială 

direct reprezentanților aleși de către aceștia; întrucât dreptul de a adresa petiții ar trebui să fie un element esențial în participarea activă a 

cetățenilor și rezidenților UE în domeniile de activitate ale Uniunii Europene și ar trebui, prin urmare, să fie promovat cât mai bine posibil; 

întrucât exercitarea deplină a dreptului de a adresa o petiție este corelată cu necesitatea ca instituțiile UE și statele membre să găsească soluții 

prompte și eficace pentru problemele prezentate de petiționari, asigurând protejarea deplină a drepturilor lor fundamentale; 

I. întrucât Parlamentul se află de mult timp în linia întâi la nivel internațional în ceea ce privește dezvoltarea procesului de adresare de petiții și 

deține cel mai deschis și mai transparent proces de petiționare din Europa, care le permite petiționarilor să participe în mod deplin la activitățile 

sale; 
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J. întrucât participarea activă este posibilă numai cu condiția să existe un proces democratic și transparent care să le permită Parlamentului și 

Comisiei pentru petiții să desfășoare o activitate apropiată de cetățeni și semnificativă; întrucât acest lucru presupune un obiectiv de îmbunătățire 

continuă a interacțiunii cu petiționarii, urmărind, printre altele, implementarea noilor evoluții tehnologice și profitând de acestea, precum și a 

interacțiunii cu alți cetățeni și rezidenți vizați, cum ar fi susținătorii petițiilor prin intermediul portalului web pentru petiții; 

K. întrucât petițiile sunt instrumente utile pentru a identifica încălcări ale dreptului UE, precum și deficiențe, inconsecvențe și lacune ale acesteia în 

ceea ce privește obiectivul de a garanta cel mai înalt nivel de justiție socială și o protecție deplină a drepturilor fundamentale pentru toți cetățenii; 

întrucât petițiile permit Parlamentului și altor instituții ale UE să analizeze transpunerea și punerea în aplicare a dreptului UE și impactul real al 

implementării incorecte a acestuia asupra cetățenilor și rezidenților UE; întrucât acestea pot oferi și informații privind lipsa unor dispoziții de 

reglementare în domenii de activitate în care UE ar putea legifera; 

L. întrucât petițiile reprezintă o garanție suplimentară pentru cetățenii și rezidenții UE în raport cu plângerile adresate direct Comisiei, deoarece 

implică Parlamentul în proces și permit un control mai bun al exercitării de către Comisie a atribuțiilor sale de anchetă, precum și derularea unor 

dezbateri transparente pe această temă, în prezența petiționarilor, a deputaților în Parlamentul European, a membrilor Comisiei și, după caz, a 

tuturor celorlalte autorități implicate; 

M. întrucât petițiile oferă, de multe ori, informații importante în diferite domenii de politică ale UE altor comisii parlamentare, inclusiv în legătură cu 

activitățile lor legislative; întrucât, în schimb, este de așteptat ca comisiile competente în domeniul unei petiții să își pună la dispoziție 

cunoștințele de specialitate, pentru ca petiția să fie tratată corespunzător, fapt ce permite Parlamentului să ofere un răspuns util la aceasta; întrucât 

respectarea dreptului fundamental de a adresa petiții este responsabilitatea întregului Parlamentului, printr-o tratare adecvată a petițiilor;  

N. întrucât fiecare petiție ar trebui să fie evaluată și tratată cu atenție; întrucât fiecare petiționar are dreptul de a primi informații cu privire la decizia 

de admisibilitate luată de către Comisia pentru petiții și de a beneficia de o analiză completă a problemei sale, ambele într-o perioadă de timp 

rezonabilă; 

O. întrucât un număr considerabil de petiții sunt discutate în mod public în cadrul reuniunilor Comisiei pentru petiții; întrucât petiționarii au dreptul 

de a-și prezenta petițiile și, de multe ori, iau parte pe deplin la dezbatere, contribuind astfel în mod activ la activitatea comisiei; întrucât, în 2017, 

248 de petiții au fost dezbătute în reuniunile comisiei în prezența a 208 petiționari, iar 59 de petiționari au participat în mod activ, luând cuvântul; 

P. întrucât informațiile furnizate de cetățeni și rezidenți în petiții și în timpul reuniunilor comisiilor - completate de cunoștințele de specialitate 

oferite de Comisie, de statele membre și de alte organisme - sunt esențiale pentru activitatea comisiei; întrucât, pentru a evita orice discriminare 

socioeconomică, petiționarii ale căror petiții urmează să fie dezbătute în cadrul unei reuniuni publice a comisiei și care doresc să participe la 

discuții ar trebui să aibă dreptul la rambursarea costurilor aferente, în limite rezonabile; 

Q. întrucât principalele subiecte de interes prezentate în petiții în 2017 se refereau la aspecte ce țin de mediu (în special, gestionarea apei și a 
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deșeurilor și conservarea), drepturile fundamentale (în special, drepturile de vot și drepturile copilului), problema nou-născuților răpiți, libera 

circulație a persoanelor, afacerile sociale (condițiile de muncă), diferite forme de discriminare și imigrație, pe lângă multe alte domenii de 

activitate; 

R. întrucât revizuirea Regulamentului de procedură al Parlamentului ar trebui să conducă la îmbunătățirea procedurii referitoare la petiții, iar 

normele relevante ar trebui să permită optimizarea capacității Comisiei pentru petiții de a investiga problemele ridicate de către cetățeni, 

asigurând astfel protecția și exercitarea deplină a dreptului de a adresa o petiție; 

S. întrucât 69,1 % dintre petițiile primite (878 de petiții) în 2017 au fost prezentate prin intermediul portalului web pentru petiții al Parlamentului 

European, față de 68 % (1 067 de petiții) în 2016; întrucât prevalența acestui format și creșterea preconizată în timp a utilizării sale ar putea să 

facă posibilă tratarea inițială mai rapidă a acestor petiții; 

T. întrucât rezumatele petițiilor pot fi acum încărcate pe portal mai repede - aproximativ la o săptămână după ce Comisia pentru petiții adoptă o 

decizie privind admisibilitatea petițiilor; întrucât încărcarea automată a ordinilor de zi ale reuniunilor, a proceselor-verbale și a răspunsurilor 

Comisiei la petiții a fost introdusă la sfârșitul anului 2017, punându-se astfel la dispoziția publicului aceste documente și sporindu-se transparența 

activității Comisiei pentru petiții; întrucât toate aceste elemente reflectă angajamentul Parlamentului de a oferi o experiență mai interactivă și o 

comunicare în timp real cu petiționarii; întrucât întrebările frecvente (FAQ) și caracteristicile declarațiilor de confidențialitate au fost revizuite 

pentru a reflecta modificările aduse prevederilor privind confidențialitatea din Regulamentul de procedură; întrucât s-au înregistrat, de asemenea, 

progrese tehnice, inclusiv noi îmbunătățiri aduse funcției de căutare și introducerea unei pagini de întâmpinare, înainte ca petiția să poată fi 

adresată, care conține informații și sfaturi pentru petiționari; întrucât a fost prelucrat un număr mare de cereri individuale de asistență; 

U. întrucât Comisia pentru petiții consideră inițiativa cetățenească europeană drept un instrument important al democrației directe și participative, 

care, dacă este luat în serios, ar trebui să le permită cetățenilor să se implice în mod activ în elaborarea politicilor și a legislației europene; 

V. întrucât în 2017 au fost efectuate patru vizite de constatare a faptelor, desfășurate în conformitate cu articolul 216a din Regulamentul de 

procedură al Parlamentului: o vizită în Suedia privind dificultățile întâlnite de către cetățenii UE în obținerea numărului de identificare necesar 

pentru a accesa majoritatea serviciilor de care au nevoie în momentul în care se mută pentru o perioadă temporară în Suedia; o vizită în Spania 

privind petițiile care abordează alegațiile referitoare la nou-născuții furați din spitale în timpul și după dictatura lui Franco; o vizită la Taranto 

(Italia) privind impactul unei fabrici de oțel și a unei rafinării locale asupra mediului și modul în care acestea au condus la poluarea aerului, a 

pământului și a apei; și o altă vizită la Larnaca (Cipru) privind impactul pe care îl are asupra sănătății și mediului un nou port industrial în oraș; 

W. întrucât, în conformitate cu Regulamentul de procedură, Comisia pentru petiții este responsabilă de relațiile cu Biroul Ombudsmanului European, 

care anchetează plângerile cu privire la cazuri de administrare defectuoasă în cadrul instituțiilor și organelor Uniunii Europene; întrucât Emily 

O’Reilly, actualul Ombudsman European, și-a prezentat raportul anual pentru 2016 Comisiei pentru petiții în cadrul reuniunii sale din 30 mai 

2017, iar raportul anual al Comisiei pentru petiții, la rândul său, se bazează parțial pe raportul anual al Ombudsmanului sau pe rapoartele speciale 



 

 511 

prezentate Parlamentului, tema ultimului raport de acest fel fiind transparența procesului decizional din cadrul Consiliului; 

X. întrucât Comisia pentru petiții este membră a Rețelei Europene a Ombudsmanilor, care include, de asemenea, Ombudsmanul European, 

ombudsmanii naționali și regionali și organisme similare din statele membre și din țările candidate la UE, precum și din alte țări din Spațiul 

Economic European și are scopul de a promova schimbul de informații cu privire la legislația și politicile UE și de a face schimb de bune 

practici, 

1. atrage atenția asupra rolului fundamental al Comisiei pentru petiții ca o punte între cetățenii și rezidenții UE și instituțiile UE, prin intermediul 

căreia cetățenii și rezidenții UE pot să sesizeze în mod oficial Parlamentul cu privire la cazuri de aplicare incorectă a legislației europene și să 

aducă în mod formal preocupările și ideile lor în atenția reprezentanților aleși, ceea ce permite, prin urmare, o examinare și o soluționare în timp 

util a solicitărilor petiționarilor, ori de câte ori e posibil; subliniază că modul în care se abordează problemele ridicate de petiții are un impact 

crucial asupra cetățenilor în ceea ce privește respectarea efectivă a dreptului lor de a adresa petiții, consacrat în legislația UE, precum și asupra 

opiniilor lor despre instituțiile UE; reamintește Comisiei că petițiile oferă un mijloc excelent de identificare a situațiilor în care nu se asigură 

respectarea dreptului UE și de investigare a acestor situații cu ajutorul controlului politic al Parlamentului European; 

2. subliniază că petițiile reprezintă atât o oportunitate, cât și o provocare pentru Parlament și alte instituții ale UE pentru că permit stabilirea unui 

dialog direct cu cetățenii și rezidenții UE, în special dacă sunt afectați de punerea în aplicare a dreptului UE și caută un mecanism de remediere 

eficace și eficient; subliniază că instituțiile UE și statele membre trebuie să depună toate eforturile în domeniile lor de competență pentru a 

asigura soluționarea promptă și eficace a problemelor ridicate de cetățeni prin petiții; 

3. subliniază că este important să se sensibilizeze populația printr-o dezbatere publică neîntreruptă și o informare mai largă despre competențele 

reale ale UE, funcționarea acesteia și necesitatea de a fi îmbunătățită în viitor, pentru a asigura faptul că cetățenii și rezidenții sunt bine informați 

în legătură cu nivelurile la care sunt adoptate deciziile, astfel încât să poată să participe la discuțiile privind eventuale reforme, precum și pentru a 

evita practica de „a da vina pe Bruxelles”, folosită de unele state membre iresponsabile; consideră că o dezbatere publică mai amplă despre UE, o 

informare și o educare mai bune și o activitate riguroasă a mass-mediei ar reduce numărul petițiilor inadmisibile, întrucât cetățenii și rezidenții ar 

fi mai conștienți de competențele UE; observă că subiectul unei petiții inadmisibile poate să joace un rol în elaborarea politicilor, chiar dacă 

acesta nu se încadrează în domeniul de aplicare al comisiei; 

4. subliniază nevoia unei cooperări intensificate între Comisie și alte instituții ale UE cu autoritățile locale, regionale și naționale ale statelor 

membre, asigurând adoptarea și punerea în aplicare a dispozițiilor UE orientate spre garantarea celor mai înalte standarde de justiție socială și a 

unei protecții depline și efective a drepturilor economice, sociale și culturale ale tuturor cetățenilor; subliniază nevoia unei cooperări mai active 

cu reprezentanții statelor membre la reuniunile comisiei și a unui răspuns mai rapid la solicitărilor trimise de comisie; solicită, prin urmare, un 

angajament ferm din partea tuturor autorităților implicate la nivel național și european în tratarea și soluționarea cu prioritate a petițiilor; constată 

încă o dată că numeroase petiții au primit răspunsuri superficiale din partea Comisiei; 
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5. îndeamnă Comisia să facă uz în mod corespunzător de competențele care decurg din rolul său de gardian al tratatelor, deoarece acest rol are o 

importanță majoră pentru funcționarea UE în ceea ce îi privește pe cetățeni și pe legiuitorii europeni; solicită o gestionare la timp a procedurilor 

de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, pentru a pune capăt fără întârziere situațiilor în care dreptul Uniunii nu este respectat; 

6. reafirmă că, pentru ca petițiile să fie tratate în mod complet, este esențială cooperarea cu alte comisii parlamentare; constată că, în 2017, 18 petiții 

au fost trimise la alte comisii parlamentare pentru aviz și 357 pentru informații; salută faptul că au fost primite 21 de avize referitoare la petiții de 

la comisiile parlamentare; încurajează diferitele comisii parlamentare să discute mai mult între ele pentru a acorda atenția cuvenită problemelor 

prezentate de cetățenii UE; 

7. atrage atenția asupra lansării rețelei pentru petiții la 21 martie 2017, la care au participat deputați din toate comisiile parlamentare, au fost 

prezentate orientările rețelei și au fost descrise scopul ei și rolul membrilor; este convins că, dacă este luată în serios, rețeaua pentru petiții este un 

instrument util pentru a se da curs mai bine petițiilor în activitatea parlamentară și legislativă; subliniază importanța rețelei pentru sensibilizarea 

membrilor cu privire la preocupările cetățenilor prezentate Parlamentului prin intermediul unei petiții, precum și pentru discutarea posibilelor 

îmbunătățiri procedurale și pentru schimbul de bune practici; subliniază că o legătură mai strânsă între comisii poate îmbunătăți eficiența 

planificării audierilor și a studiilor parlamentare pe teme similare; așteaptă cu interes publicarea de către Departamentul tematic C al 

Parlamentului a Studiului privind funcționarea actuală a cooperării diferitelor comisii cu Comisia pentru petiții; subliniază faptul că o cooperare 

consolidată cu comisiile parlamentare privind aspecte semnalate de petiționari permite Parlamentului să dea curs mai bine fiecărei petiții în parte 

și să răspundă mult mai rapid și mai eficient preocupărilor cetățenilor, ceea ce aduce valoare adăugată în viața cetățenilor și a rezidenților UE și 

activităților Parlamentului și ale Europei în ansamblul său; 

8. subliniază contribuția importantă a petițiilor adresate înainte de negocierile privind Brexitul de către cetățenii și rezidenții vizați; atrage atenția 

asupra audierii publice comune organizate la 11 mai 2017 de Comisia pentru petiții și de Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 

(LIBE), Comisia pentru afaceri constituționale (AFCO) și Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL) privind drepturile 

cetățenilor și rezidenților după Brexit, pentru a garanta că aceste drepturi devin una dintre prioritățile Parlamentului în negocierile privind 

Brexitul; 

9. consideră că, pentru a asigura coerența deplină a tratamentelor aplicate diverselor petiții, ar trebui să se aloce mai multe resurse Comisiei pentru 

petiții și Secretariatului acesteia; subliniază că orientările comisiei, adoptate în ianuarie 2016, fac ca tratarea petițiilor și procesul decizional să fie 

transparente și clare; 

10. reamintește că petițiile sunt examinate în conformitate cu articolul 227 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care prevede că orice 

cetățean al UE și orice persoană fizică sau juridică care își are domiciliul sau sediul social într-un stat membru poate adresa Parlamentului 

European o petiție privind chestiuni care intră în domeniile de activitate ale Uniunii Europene; reamintește că procedura de tratare a petițiilor este 

stabilită în Regulamentul de procedură al Parlamentului European; 
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11. ia act de faptul că a refuza anchetarea plângerilor cetățenilor, inclusiv a cazurilor individuale, în mod aprofundat și prompt, în cadrul abordării 

Comisiei din comunicarea sa din 2016 intitulată „Legislația UE: o mai bună aplicare pentru obținerea unor rezultate mai bune”1, poate împiedica 

înțelegerea rapidă a unor eventuale carențe sistemice grave, aceasta putând conduce la încălcări multiple ale drepturilor, în detrimentul a 

numeroși cetățeni, și în acest fel se lasă, în principal, instanțelor naționale cea mai mare parte a responsabilității de a monitoriza eventualele 

încălcări ale legislației UE; consideră că există prea multă ambiguitate în interpretarea acestei noțiuni și consideră că o asemenea abordare este 

dăunătoare în domeniul legislației de mediu; consideră că acest lucru reprezintă un regres față de abordarea anterioară a punerii în aplicare a 

legislației de mediu a UE și o piedică în calea exercitării depline a atribuțiilor Comisiei de gardian al tratatelor; 

12. subliniază că examinarea petițiilor referitoare la condițiile de muncă precare a reliefat faptul că, în anumite state membre, mulți lucrători sunt 

victime ale unor practici inadmisibile și discriminatorii, reflectând lipsa unor mecanisme eficace de prevenție care să prevină și să sancționeze în 

mod adecvat aceste abuzuri; deplânge faptul că Comisia a acumulat o întârziere considerabilă în ceea ce privește cazurile legate de încălcări ale 

dreptului UE al muncii de către anumite state membre, permițând, astfel, ca încălcările drepturilor lucrătorilor să continue ani de-a rândul; 

13. solicită din nou Comisiei să informeze Comisia pentru petiții în mod sistematic cu privire la procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor 

și procedurile EU Pilot în desfășurare referitoare la petiții, precum și să asigure accesul la documentele transmise pe parcursul procedurilor, odată 

ce acestea sunt închise, în aplicarea jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), în special atunci când sunt deschise în mod 

exclusiv sau parțial pe baza unor petiții; salută platforma centralizată creată de Comisie în 2014, pe care sunt publicate deciziile de constatare a 

neîndeplinirii obligațiilor; 

14. așteaptă din partea Comisiei să fie întotdeauna reprezentată corespunzător în dezbaterile publice din cadrul Comisiei pentru petiții, și anume de 

funcționari de rang înalt care pot furniza informații suplimentare și pot răspunde solicitărilor adresate de petiționari și de deputații în Parlamentul 

European, depășind, dacă este necesar, sfera răspunsului scris oferit în prealabil; 

15. salută tendința tot mai pronunțată a Comisiei pentru petiții de a ridica probleme în plen, prin intermediul unor întrebări cu solicitare de răspuns 

oral, rezoluții sau scurte propuneri de rezoluție, în conformitate cu articolul 216 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură; atrage atenția 

asupra rezoluțiilor sale care au fost adoptate în urma publicării Raportului anual privind activitățile Comisiei pentru petiții în 20162, a Raportului 

anual privind activitățile Ombudsmanului European în 20163 și a Raportului privind cetățenia UE în 20174; atrage atenția asupra rezoluției sale 

din 15 martie 2017 referitoare la obstacolele pentru exercitarea libertății cetățenilor UE de a circula și a munci pe piața internă5; 

                                                 
1  JO C 18, 19.1.2017, p. 10. 
2  JO C 369, 11.10.2018, p. 105. 
3  JO C 356, 4.10.2018, p. 77. 
4  JO C 369, 11.10.2018, p. 11. 
5  JO C 263, 25.7.2018, p. 98. 
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16. ia act de audierile pe teme numeroase și diverse organizate de Comisia pentru petiții în cursul anului 2017, singură sau în cooperare cu alte 

comisii, și anume pe tema „Combaterea discriminării și protejarea minorităților” la 4 mai, pe tema „Situația și drepturile cetățenilor UE în 

Regatul Unit în urma Brexitului” la 11 mai, împreună cu comisiile EMPL și LIBE, pe tema „Restabilirea încrederii cetățenilor în proiectul 

european” la 22 iunie, pe tema „Apatridie” la 29 iunie, împreună cu Comisia LIBE, pe tema inițiativei cetățenești europene „Interzicerea 

glifosatului și protecția oamenilor și a mediului împotriva pesticidelor toxice”, la 20 noiembrie, și pe tema „Protecția drepturilor lucrătorilor cu 

locuri de muncă temporare sau precare” la 22 noiembrie; salută, de asemenea, faptul că la 12 octombrie 2017 a avut loc atelierul anual privind 

protecția drepturilor persoanelor cu handicap; 

17. constată că Comisia pentru petiții și-a exprimat opinia în legătură cu diferite probleme semnalate în petiții prin intermediul mai multor contribuții 

la rapoartele parlamentare, precum cele privind Actul european privind accesibilitatea1, interpretarea și aplicarea Acordului interinstituțional 

privind o mai bună legiferare2, Regulamentul Bruxelles IIa3, Tratatul de la Marrakesh4, monitorizarea aplicării dreptului UE 20155, utilizarea 

energiei din surse regenerabile6, Strategia europeană pentru persoanele cu handicap7, Raportul anual referitor la situația drepturilor fundamentale 

în Uniunea Europeană în 20168 și revizuirea Regulamentului (UE) nr. 211/2011 privind inițiativa cetățenească9; 

18. constată că aspectele legate de mediu au reprezentat principalul domeniu care i-a preocupat pe petiționari în 2017; atrage atenția asupra raportului 

special Eurobarometru 468 publicat în 201710, care a arătat că mediul este una dintre preocupările principale ale cetățenilor europeni; subliniază 

că este important să se răspundă așteptărilor cetățenilor și rezidenților UE în legătură cu legislația de mediu și să se pună în aplicare normele și 

politicile care au fost adoptate; regretă faptul că normele în materie de mediu nu sunt întotdeauna puse în aplicare într-un mod corespunzător în 

statele membre, astfel cum reiese din petiții; îndeamnă Comisia, în calitate de gardian al tratatelor, să asigure punerea corectă în aplicare a 

legislației UE împreună cu statele membre; 

19. reafirmă faptul că Comisia trebuie să garanteze că se realizează analize precise și exhaustive privind conformitatea cu dreptul UE a evaluărilor de 

mediu efectuate de statele membre pentru autorizarea proiectelor de infrastructură cu privire la care cetățenii au evidențiat prin petiții existența 

                                                 
1  Aviz adoptat la 24 ianuarie 2017. 
2  Aviz adoptat la 24 ianuarie 2017. 
3  Aviz adoptat la 25 aprilie 2017. 
4  Aviz adoptat la 24 ianuarie 2017. 
5  Aviz adoptat la 22 martie 2017. 
6  Aviz adoptat la 7 septembrie 2017. 
7  Aviz adoptat la 7 septembrie 2017. 
8  Aviz adoptat la 22 noiembrie 2017. 
9  Aviz adoptat la 7 septembrie 2017. 
10  Raportul special Eurobarometru 468: Atitudinile cetățenilor europeni în privința mediului, noiembrie 2017: 

  http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2156 
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unor riscuri grave legate de sănătatea umană și de mediu; 

20. regretă faptul că problemele legate de calitatea aerului evidențiate de către petiționari într-o serie de state membre sunt exacerbate de poluarea 

provenită de la 43 de milioane de vehicule cu motoare diesel care nu sunt conforme cu normele UE referitoare la omologarea de tip a 

autoturismelor și a vehiculelor utilitare ușoare, și nici cu cele referitoare la emisiile acestora; 

21. atrage atenția asupra activității Comisiei pentru petiții în ceea ce privește petițiile referitoare la aspecte legate de handicap; constată că au existat 

mai puține petiții adresate privind aspecte legate de handicap în 2017; subliniază că accesul la transport și mediul construit și discriminarea, în 

special în ocuparea forței de muncă, se numără printre principalele provocări pentru persoanele cu dizabilități; constată că s-a acordat o atenție 

specială discuțiilor referitoare la petițiile privind aspectele legate de handicap, precum acordarea de asistență persoanelor care au în îngrijire 

membri de familie cu handicap și ratificarea, punerea în aplicare și implementarea rapidă a Tratatului de la Marrakesh; 

22. subliniază rolul de protecție al Comisiei pentru petiții în cadrul UE al Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu handicap; atrage atenția 

asupra atelierului privind protecția drepturilor persoanelor cu handicap, care a avut loc în timpul reuniunii comisiei din 12 octombrie 2017 și a 

inclus prezentarea unui studiu referitor la educația integrată; invită instituțiile UE să dea un exemplu în acest sens și să se asigure că autoritățile 

naționale pun în aplicare în mod corect, fără întârziere, legislația adoptată în acest domeniu; 

23. atrage atenția asupra rezoluției sale din 15 martie 2017 referitoare la obstacolele pentru exercitarea libertății cetățenilor UE de a circula și a 

munci pe piața internă; solicită din nou Comisiei Europene să clarifice, să actualizeze și să-și extindă orientările pentru o mai bună transpunere și 

aplicare a Directivei 2004/38/CE, pentru a introduce, în special, hotărârile recente ale Curții de Justiție a UE (cauzele C-456-12 și 457-12); 

recomandă utilizarea planurilor de transpunere și implementare (PTI) pentru a asigura o aplicare completă și adecvată; îndeamnă insistent statele 

membre să respecte Directiva 2004/38/CE, precum și jurisprudența CJUE în materie de liberă circulație a persoanelor, dat fiind că nerespectarea 

lor înseamnă o încălcare directă a unui drept fundamental al cetățenilor Uniunii; 

24. recunoaște activitatea desfășurată de Grupul de lucru al Comisiei pentru petiții pentru probleme referitoare la bunăstarea copilului și ia act de 

raportul său final și de recomandările sale adoptate la 3 mai 2017; crede ferm că Comisia, Consiliul și statele membre ar trebui să dea curs în mod 

coerent și eficace recomandărilor din raportul final al Grupului de lucru; solicită instituțiilor UE și statelor membre să respecte legislația 

europeană și să promoveze și să îmbunătățească efectiv cooperarea transfrontalieră în ceea ce privește chestiunile legate de familie, oferind 

programe de formare judecătorilor și altor profesioniști, informare privind asistența juridică și avocați bilingvi; 

25. își reiterează opinia potrivit căreia o interpretare prea restrictivă și incoerentă a articolului 51 din Carta drepturilor fundamentale îndepărtează 

cetățenii de UE; cere Comisiei să prezinte măsuri care vor asigura o aplicare coerentă și extinsă a domeniului de aplicare al articolului 51;  

26. încurajează Comisia să recomande statelor membre să găsească soluții împotriva pierderii dreptului de vot și a privării de dreptul la vot a 

cetățenilor UE, care au dreptul de liberă circulație și de ședere pe teritoriul UE, precum și împotriva pierderii dreptului de vot și a privării de 



 

 516 

dreptul de vot a rezidenților pe termen lung; își exprimă dezamăgirea cu privire la faptul că proiectul de acord de retragere între Uniunea 

Europeană și Regatul Unit nu face nicio trimitere la drepturile politice ale cetățenilor; 

27. subliniază că inițiativa cetățenească europeană ar trebui să fie transparentă și eficace, pentru a constitui un instrument important pentru cetățenia 

activă și participarea publicului; regretă că nu s-a întâmplat acest lucru în trecut și că nu a existat niciun rezultat legislativ concret al inițiativelor 

reușite anterioare; ia act de propunerea Comisiei de revizuire a Regulamentului (UE) nr. 211/2011 privind inițiativa cetățenească europeană1, 

publicată la 13 septembrie 2017; evidențiază cea mai recentă inițiativă cetățenească europeană reușită care a fost propusă, intitulată „Interzicerea 

glifosatului și protecția oamenilor și a mediului împotriva pesticidelor toxice”; atrage atenția asupra dezbaterii publice privind această inițiativă 

organizată în Parlament la 20 noiembrie 2017; se așteaptă la o reacție din partea Comisiei în ceea ce privește conținutul acesteia; confirmă 

angajamentul Comisiei pentru petiții de a se implica proactiv în organizarea unor audieri publice pentru inițiativele reușite; se angajează să 

acorde prioritate la nivel instituțional eficacității acestui proces de participare și să asigure, ca urmare a acestuia, adoptarea unor măsuri 

legislative corespunzătoare; 

28. subliniază că, în cadrul audierii publice referitoare la inițiativa cetățenească europeană întitulată „Interzicerea glifosatului și protecția oamenilor 

și a mediului împotriva pesticidelor toxice” și în urma examinării petițiilor referitoare la acest subiect, a reieșit că procedurile folosite la nivelul 

UE pentru a autoriza, printre altele, glifosatul, organismele modificate genetic și pesticidele sunt compromise de faptul că lipsește independența, 

transparența este insuficientă și nu există suficientă precizia la culegerea și evaluarea probelor științifice; 

29. ia act de numărul ridicat de petiții referitoare la bunăstarea animalelor; atrage atenția asupra studiului intitulat „Bunăstarea animalelor în Uniunea 

Europeană” și a prezentării sale la reuniunea comisiei din 23 martie 2017, urmată de dezbaterea mai multor petiții legate de subiectul respectiv; 

consideră esențială lansarea unei noi strategii la nivelul UE pentru eliminarea tuturor lacunelor existente, armonizarea legislației și asigurarea 

protecției depline și efective a bunăstării animalelor, inclusiv la transportul acestora, prin intermediul unui cadru legislativ clar și cuprinzător, 

care să îndeplinească pe deplin cerințele articolului 13 din TFUE; 

30. subliniază importanța rolului pe care îl îndeplinește rețeaua SOLVIT, care oferă cetățenilor și întreprinderilor un mijloc de a aborda preocupările 

legate de posibile încălcări ale legislației UE de către autoritățile publice din alte state membre; solicită Comisiei și statelor membre să 

promoveze SOLVIT, astfel încât aceasta să devină mai utilă și mai vizibilă pentru cetățeni; salută, în acest context, Planul de acțiune pentru 

consolidarea rețelei SOLVIT publicat de Comisie în mai 2017; invită Comisia să raporteze Parlamentului European cu privire la rezultatele 

Planului de acțiune; 

31. subliniază importanța dezvoltării în continuare a Portalului pentru petiții și nevoia de a-l transforma într-o platformă de comunicare bidirecțională 

și un instrument interactiv ușor de accesat, care să le ofere cetățenilor din toate statele membre ale UE acces la toate informațiile de bază 

referitoare la petiții și la tratarea acestora, deschizând canale de comunicare și creând comunități tematice pentru schimbul de documente și de 

                                                 
1  JO L 65, 11.3.2011, p. 1. 
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bune practici; subliniază nevoia de a reduce și mai mult sarcina administrativă legată de modul în care sunt prelucrate petițiile; subliniază că 

portalul are și funcția de registru public al petițiilor; reafirmă că, pentru a dispune de un proces de petiționare funcțional, trebuie consolidată 

capacitatea tehnică a portalului; subliniază nevoia de a îmbunătăți comunicarea cu petiționarii, trimițându-le notificări cu privire la evoluția 

petiției acestora în propria lor limbă; consideră că susținătorii care și-au exprimat aprobarea și interesul în petiții sunt îndreptățiți să primească 

același feedback și aceleași informații ca și petiționarii, în special atunci când este vorba de dezbaterile din Parlament sau de răspunsurile din 

partea Comisiei; reamintește cât este de important să se intensifice eforturile de a garanta prezența tuturor petiționarilor atunci când se dezbat 

petițiile lor în comisie; 

32. solicită un serviciu de presă și de comunicare mai focalizat și mai activ, precum și o prezență mai activă pe platformele de comunicare socială, 

ceea ce ar face ca activitatea comisiei să răspundă mai bine preocupărilor publicului; 

33. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție și raportul Comisiei pentru petiții Consiliului, Comisiei, Ombudsmanului 

European, guvernelor și parlamentelor statelor membre și comisiilor pentru petiții și ombudsmanilor naționali, sau organelor competente 

similare. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


