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PARLAMENTUL EUROPEAN 
 

Conferinţa preşedinţilor1  

Condiţiile acordului de retragere Brexit 

Guvernul Regatului Unit a anunţat, pe data de 29 martie a.c., că invocă articolul 
502 al Tratatului Uniunii Europene (TUE), care reprezintă notificarea oficială a intenţiei 
de a se retrage din Uniune. Începând de la această dată, Regatul Unit şi UE au 2 ani 
pentru a negocia un acord de retragere3. În plus, cele două vor începe să hotărască 
viitorul relaţiilor comerciale, însă acest lucru se va face în timp.   

Totodată, acordul privind retragerea nu poate intra în vigoare fără aprobarea 
Parlamentului. Deputaţii europeni vor putea influenţa negocierile adoptând rezoluţii 
care vor arăta poziţia Parlamentului. Guy Verhofstadt a fost numit coordonator de către 
Parlament şi va folosi în activitatea sa expertiza comisiilor parlamentare. Dacă 
negocierile au succes, acordul de retragere trebuie ratificat de Regatul Unit, 
aprobat de Parlamentul European şi de cel puţin 20 de state din cele 27 
reprezentate în cadrul Consiliul European.  

După invocarea articolului 50 de către guvernul Regatului Unit, Conferinţa 
preşedinţilor a aprobat o propunere de rezoluţie întocmită de liderii a patru grupuri 
politice şi de Comisia pentru afaceri constituţionale, în care stabilesc condiţiile pentru 

                                                           

1 Conferinţa preşedinţilor se compune din Preşedintele Parlamentului şi preşedinţii grupurilor politice. 
2    Articolul 50 prevede procedura prin care un stat membru părăseşte UE. Ţara poate alege să se retragă 
din Uniune „în conformitate cu normele sale constituţionale”. Consiliul European prin vot în unanimitate 
poate decide extinderea negocierilor. Scopul este de a se ajunge la un acord, dar există şi posibilitatea în 
care nu se ajunge la acesta. 
3 Acordul de retragere acoperă chestiuni precum: drepturile cetăţenilor UE în Regatul Unit, drepturile  
cetăţenilor Regatului Unit care trăiesc în UE, angajamentele financiare ale Regatului Unit luate ca stat 
membru, problemele legate de frontieră (în special de graniţa dintre Regatul Unit şi Irlanda) 
sediul agenţiilor UE,angajamentele internaţionale luate de Regatul Unit ca stat membru (de exemplu 
pentru Acordul de la Paris). 

http://www.europarl.europa.eu/news/ro/news-room/20170324STO68408/articolul-50-cum-va-fi-decis-viitorul-rela%C8%9Biilor-ue-regatul-unit
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/news-room/20170324STO68408/articolul-50-cum-va-fi-decis-viitorul-rela%C8%9Biilor-ue-regatul-unit
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20170329RES69090/20170329RES69090.pdf
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/ro/20150201PVL00010/Organisation-and-rules
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aprobarea finală a Parlamentului European privind acordul de retragere a Regatului 
Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord din UE.  

Astfel, Regatul Unit trebuie să se poată bucura în continuare de drepturile sale, 
dar şi să îşi respecte toate obligaţiile în temeiul Tratatului UE până la ieşirea oficială, 
inclusiv angajamentele financiare din cadrul bugetului UE pe termen lung, chiar dacă 
aceste angajamente depăşesc data retragerii. Aceasta înseamnă şi că Regatul Unit va 
trebui să accepte în continuare cele patru libertăţi, jurisdicţia Curţii Europene de 
Justiţie, contribuţiile bugetare generale şi politica comercială comună UE, până când 
procesul de retragere este finalizat. Deputaţii insistă şi asupra importanţei abordării 
situaţiei frontierei dintre Irlanda şi Irlanda de Nord. 
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Grupurile politice şi Comisia pentru afaceri constituţionale au precizat că ar fi 
împotriva legislaţiei UE ca Regatul Unit să înceapă negocieri privind posibile acorduri 
comerciale cu alte ţări înainte de a părăsi UE şi se aşteaptă la o cooperare sinceră din 
partea Regatului Unit în cadrul negocierilor. De asemenea, acordurile bilaterale între 
Regatul Unit şi una sau mai multe ţări membre, de exemplu, în ceea ce priveşte 
instituţiile financiare din Regat, ar constitui o încălcare a tratatelor UE. 

Deputaţii europeni susţin cu fermitate ideea că beneficiile de a fi membru al UE 
nu pot fi aceleaşi pentru un stat care părăseşte Uniunea. Relaţia viitoare dintre UE şi 
Regatul Unit ar putea, totuşi, să aibă la bază un acord de asociere4, se menţionează 
în moţiunea elaborată de Manfred Weber (PPE), Gianni Pittella (S&D), Guy 
Verhofstadt (ALDE) şi Philippe Lamberts şi Ska Keller (Grupul Verzilor/Alianţa Liberă 
Europeană), precum şi de preşedintele Comisiei pentru afaceri constituţionale Danuta  
Hübner. De asemenea, s-a convenit că pot începe discuţii despre posibile acorduri 
tranzitorii, bazate pe planuri pentru relaţiile viitoare dintre UE şi Regatul Unit, dar 
numai când şi dacă au fost realizate progrese considerabile în ceea ce priveşte acordul 
de retragere. Un viitor acord de parteneriat poate fi încheiat numai după ce 
Regatul Unit a părăsit UE, iar un acord tranzitoriu nu poate dura mai mult de 3 
ani. Totodată, prevederile referitoare la un acord privind viitoarelor relaţii5 vor fi 
discutate separat. Un astfel de acord trebuie aprobat de toate statele membre şi de 
Parlamentul European. Negocierile ar putea dura destul de mult.  

Proiectul de rezoluţie va fi dezbătut şi votat în plen pe data de 5 aprilie a.c., în 
cadrul sesiunii de la Strasbourg. Documentul acordă o mare importanţă tratamentului 
echitabil faţă de cetăţenii celor 27 de ţări care rămân membre UE şi subliniază 
necesitatea reciprocităţii şi non-discriminării între cetăţenii Regatului Unit care trăiesc 
în UE şi cetăţenii UE care trăiesc în Regatul Unit. 

După ce Regatul Unit a invocat articolul 50, Consiliul European, care reprezintă 
guvernele naţionale, va emite orientări ce vor servi ca bază pentru negocieri. Fostul 
comisar Michel Barnier conduce negocierile în numele UE, dar Consiliul rămâne cel 
care clarifică sau actualizează orientările. Negocierile ar putea începe deja în câteva 
săptămâni. 

În prezentările făcute la Parlamentul European, domnul Barnier a subliniat 
principiile negocierilor: cele patru libertăţi trebuie să nu fie despărţite, orice acord de 
tranzit trebuie limitat clar în timp, statutul de membru al UE trebuie să rămână mereu 
cel mai avantajos, orice relaţie nouă trebuie să se bazeze pe egalitate şi respect pentru 
regulile competiţiei, trebuie luat în considerare echilibrul dintre drepturi şi obligaţii cu 
ţările din afara UE, cooperarea strânsă este de dorit în domeniul apărării şi securităţii. 

Dacă nu se ajunge la un acord şi dacă nu există un acord cu privire la extinderea 
datei limită, Regatul Unit părăseşte automat UE după perioada de 2 ani. Relaţiile 
comerciale se vor desfăşura conform regulilor OMC. 

                                                           

4 Un astfel de acord ar necesita respectarea de către Regatul Unit a standardelor UE în ceea ce priveşte 
mediul, schimbările climatice, lupta împotriva fraudei şi evaziunii fiscale, concurenţa loială, comerţul şi 
politica socială. 
5 Acordul privind cadrul viitor va descrie condiţiile pentru cooperare în mai multe domenii, precum 
apărarea, combaterea terorismului, mediul, cercetarea, educaţia etc. O secţiune cheie este baza 
comerţului în viitor, unde s-ar putea acoperi tarifele posibile, standardele produselor, rezolvarea 
disputelor. 
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„(…) O retragere ordonată este atât o cerinţă absolută, cât şi o condiţie 
prealabilă pentru orice posibil viitor parteneriat UE - Regatul Unit. Acest lucru nu 
este negociabil. Privilegiul de a fi membru al Uniunii vine cu responsabilităţi şi aceste 
responsabilităţi înseamnă garantarea celor patru libertăţi. Cele patru libertăţi sunt 
liantul Uniunii Europene şi sunt indivizibile”, a precizat Antonio Tajani, preşedintele 
Parlamentului European. 

 „(…) Pentru noi, soluţionarea drepturilor cetăţenilor cât mai curând posibil 
este o prioritate absolută. Aceasta ar trebui să fie prima problemă abordată în cadrul 
negocierilor. Cetăţenii nu ar trebui să devină un obiect de negociere”, este de părere 
Guy Verhofstadt, coordonatorul Parlamentului European pentru Brexit. 

 

În ceea ce priveşte România s-a iniţiat deja un dialog atât cu partea britanică 
cât şi cu reprezentanţii instituţiilor europene în vederea asigurării respectării, în 
continuare, a drepturilor cetăţenilor români aflaţi pe teritoriul Regatului Unit al Marii 
Britanii. 

„(…) În momentul de faţă, prioritatea noastră este să menţinem un dialog 
constant cu autorităţile britanice şi instituţiile UE pentru a ne asigura că drepturile 
românilor din Marea Britanie vor fi în continuare respectate după demararea 
procesului de ieşire a Marii Britanii din Uniunea Europeană. Pe dosarul Brexit, 
România are trei priorităţi majore, şi anume: 1. Protejarea cetăţenilor români care 
trăiesc în Marea Britanie; 2. Reducerea impactului asupra bugetului UE; 3. 
Reducerea impactului asupra acţiunii externe/rolului global al UE, inclusiv în 
vecinătatea sa. (…) Nimeni nu are interesul să ridice ziduri, să taie punţi – Marea 
Britanie este un partener esenţial al Uniunii Europene şi viceversa. Ne propunem să 
avem negocieri constructive cu partea britanică, desfăşurate de o manieră corectă şi 
deschisă”,”6, a subliniat ministrul delegat Ana Birchall. 

România se va afla într-o poziţie-cheie în acest proces în perspectiva exercitării 
mandatului Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, în primul semestru din anul 
2019, care va coincide, cel mai probabil, cu finalul perioadei de negocieri UE – Regatul 
Unit al Marii Britanii. De aceea, România doreşte menţinerea unor legături strânse 
între cele două părţi, după Brexit, păstrarea angajamentului britanic pentru securitatea 
continentului în cadrul euro-atlantic precum şi aprofundarea relaţiilor bilaterale în 
cadrul parteneriatului strategic. 

 
 
                                                           

6 Declaraţie MAE   

 

https://www.mae.ro/node/41209
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CONSILIUL EUROPEAN  
 

Demararea procesului de ieşire a Regatului Unit al Marii 

Britanii din Uniunea Europeană 

În data de 29 martie 2017, Consiliul European a primit o notificarea din partea 
prim-ministrului Theresa May privind declanşarea procedurii prevăzute la articolul 50 
şi începerea în mod oficial a negocierilor legate de retragerea Regatului Unit din 
Uniunea Europeană. În document se menţionează: „ (…) Ieşim din Uniunea 
Europeană, dar nu ieşim din Europa - şi dorim să rămânem parteneri şi aliaţi de 
nădejde ai prietenilor noştri de pe întregul continent.”  

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/XT-20001-2017-INIT/ro/pdf
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Notificarea descrie abordarea Guvernului Regatului Unit în discuţiile 
viitoare despre ieşirea acestuia din Uniunea Europeană şi despre 
parteneriatul aprofundat cu Uniunea Europeană, în perioada de după 
ieşire. Au fost propuse următoarele principii pentru a se asigura că procesul va fi unul 
reuşit şi lipsit de probleme: 

 dialogul constructiv şi cu respect reciproc, într-un spirit de cooperare 
sinceră; 

 atenţia primordială acordată cetăţenilor; 

 depunerea de eforturi susţinute pentru a se ajunge la un acord 
cuprinzător; 

 cooperarea pentru a reduce perturbările la minimum şi pentru a oferi un 
maximum de certitudine posibil; 

 acordarea unei atenţii deosebite relaţiei unice a Regatului Unit cu 
Republica Irlanda şi importanţei procesului de pace din Irlanda de Nord; 

 începerea cât mai curând posibil a discuţiilor tehnice, pe domenii 
detaliate de politici,  cu prioritate pentru cele care prezintă cele mai mari provocări; 

 promovarea şi protejarea valorile comune europene. 

„(…) Nu are rost să ne prefacem că este o zi fericită, nici la Bruxelles, nici la 
Londra. La urma urmelor, majoritatea europenilor, inclusiv aproape jumătate dintre 
alegătorii britanici, doresc să rămânem împreună, nu să ne separăm. În ceea ce mă 
priveşte, nu mă voi preface că sunt fericit astăzi. Dar, în mod paradoxal, există şi un 
lucru pozitiv legat de Brexit. Brexitul a făcut comunitatea noastră de 27 să fie mai 
hotărâtă şi mai unită decât înainte. Sunt pe deplin convins de acest lucru, în special 
după Declaraţia de la Roma, şi astăzi pot spune că vom rămâne hotărâţi şi uniţi şi în 
viitor, inclusiv în cursul negocierilor dificile care ne aşteaptă” a declarat dl Donald 
Tusk, preşedintele Consiliului European în urma notificării transmise de Regatul 
Unit. În data de 31 martie 2017 acesta a prezentat principalele elemente şi 
principii ale propunerii considerate drept fundamentale şi care vor fi susţinute cu 
fermitate: 

 reducerea la minimum a incertitudinii şi perturbărilor cauzate de decizia 
Regatului Unit de a se retrage din UE pentru cetăţenii, pentru mediul de afaceri şi 
pentru statele membre ale UE; 

 prevenirea creării unui vid juridic pentru întreprinderi care ar decurge din 
faptul că, după Brexit, legislaţia UE nu se mai aplică Regatului Unit; 

 asigurarea că Regatul Unit respectă toate angajamentele financiare şi 
obligaţiile pe care şi le-a asumat în calitate de stat membru; 

 căutarea unor soluţii creative şi flexibile cu scopul de a evita o frontieră 
strict controlată între Irlanda de Nord şi Irlanda. 

În final dl Tusk a declarat că  „ (…) negocierile care sunt pe punctul de a demara 
vor fi dificile, complexe şi uneori chiar conflictuale. Nu se poate altfel. UE27 nu 
urmăreşte şi nu va urmări o abordare punitivă. Brexitul în sine este deja suficient de 
punitiv. După mai mult de patruzeci de ani de unitate, suntem datori unii faţă de 
ceilalţi să facem tot posibilul pentru ca acest divorţ să decurgă cât mai uşor cu 
putinţă.” 
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Articolul 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană prevede procedura prin 
care un stat membru se poate retrage din Uniunea Europeană, în cazul în 
care doreşte să facă acest lucru. Această procedură a fost introdusă pentru prima dată 
prin Tratatul de la Lisabona, în 2007.  

 

 

Articolul 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) 

(1) Orice stat membru poate hotărî, în conformitate cu normele sale constituţionale, să 
se retragă din Uniune. 

(2) Statul membru care hotărăşte să se retragă notifică intenţia sa Consiliului European. 
În baza orientărilor Consiliului European, Uniunea negociază şi încheie cu acest stat un acord 
care stabileşte condiţiile de retragere, ţinând seama de cadrul viitoarelor sale relaţii cu 
Uniunea. Acest acord se negociază în conformitate cu articolul 218 alineatul (3) din Tratatul 
privind funcţionarea Uniunii Europene. Acesta se încheie în numele Uniunii de către Consiliu, 
care hotărăşte cu majoritate calificată, după aprobarea Parlamentului European. 

(3) Tratatele încetează să se aplice statului în cauză de la data intrării în vigoare a 
acordului de retragere sau, în absenţa unui astfel de acord, după doi ani de la notificarea 
prevăzută la alineatul (2), cu excepţia cazului în care Consiliul European, în acord cu statul 
membru în cauză, hotărăşte în unanimitate să proroge acest termen. 

(4) În înţelesul alineatelor (2) şi (3), membrul care reprezintă în cadrul Consiliului 
European şi al Consiliului statul membru care se retrage nu participă nici la dezbaterile şi nici la 
adoptarea deciziilor Consiliului European şi ale Consiliului care privesc statul în cauză. 
Majoritatea calificată se defineşte în conformitate cu articolul 238 alineatul (3) litera (b) din 
Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. 

(5) În cazul în care statul care s-a retras din Uniune depune o nouă cerere de aderare, 
această cerere se supune procedurii prevăzute la articolul 49. 
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ETAPA 1 

 Președintele Consiliului European, Donald 

Tusk, va convoca o reuniune extraordinară a 

Consiliului European. Acest lucru se va 

întâmpla pe 29 aprilie 2017. 

 

Consiliul European va adopta prin consens un set 

de orientări privind retragerea ordonată a 

Regatului Unit din Uniunea Europeană. Aceste 

orientări vor cuprinde principiile generale pe 

care UE le va apăra pe parcursul negocierilor, pe 

baza interesului comun al Uniunii Europene și al 

statelor sale membre.  

 

ETAPA 2  

 După adoptarea orientărilor, Comisia 

Europeană va prezenta, foarte rapid, 

Consiliului o recomandare de deschidere a 

negocierilor. 

 

Această recomandare va fi aprobată de colegiul 

comisarilor la patru zile după reuniunea 

Consiliului European.  

 

ETAPA 3 

 Consiliul va trebui apoi să autorizeze 

începerea negocierilor prin adoptarea unui 

set de directive de negociere. Acestea 

trebuie să fie adoptate printr-o majoritate 

calificată, puternică (72 % din cele 27 de 

state membre, adică 20 de state membre 

reprezentând 65 % din populaţia UE27).  

. 

 

După adoptarea acestor directive, negociatorul 

Uniunii Europene, desemnat de Consiliu, va fi 

mandatat să înceapă negocierile cu statul 

membru care se retrage.  
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Şefii de stat sau de guvern ai UE27 au invitat Consiliul să desemneze Comisia 
Europeană drept negociator din partea Uniunii. Aceştia au salutat numirea, de către 
Comisie, a lui Michel Barnier ca negociator-şef. Comisia Europeană, în calitate de 
negociator din partea Uniunii, şi Michel Barnier, în calitate de negociator-şef numit de 
Comisie, vor raporta sistematic către Consiliul European, precum şi către Consiliu şi 
grupurile de pregătire ale acestuia. Michel Barnier va informa Parlamentul European în 
amănunt şi cu regularitate, pe tot parcursul negocierilor. 

Statele membre vor fi implicate îndeaproape în pregătirea negocierilor, oferind 
orientări negociatorului Uniunii şi evaluând progresele înregistrate. În acest scop, va fi 
creat în cadrul Consiliului un grup de lucru dedicat, având un preşedinte permanent, 
pentru a se asigura faptul că negocierile se desfăşoară în conformitate cu orientările 
Consiliului European şi cu directivele de negociere ale Consiliului. 

 

Aşa cum reiese din proiectul de calendar luat în considerare în acest moment, 
finalizarea procesului BREXIT se va suprapune pe perioada deţinerii 
preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene de către România (primul 
semestru 2019). În acest context, având în vedere necesitatea urmăririi obiectivului 
major al Guvernului României privind sporirea rolului României, ca stat membru, în 
cadrul UE, respectiv a calităţii contribuţiei la consolidarea Uniunii, la nivelul 
Guvernului a fost constituit un mecanism inter-ministerial care are scopul să 
fundamenteze mandatul general şi mandatele sectoriale ale României şi să urmărească 
procesul de negociere a ieşirii a UK din Uniunea Europeană. 

Se impune implicarea României în elaborarea mandatului UE privind negocierile 
pentru Brexit, cu protejarea drepturilor şi intereselor cetăţenilor români, precum şi 
elaborarea unor analize sectoriale şi studii de impact aprofundate cu privire la impactul 
procesului de negociere asupra României. Acest mandat va fi subsumat celor trei 
obiective principale ale statului român în cadrul acestui proces: 

 protejarea intereselor cetăţenilor romani; 

 salvgardarea prevederilor bugetare europene aferente politicii de coeziune şi 
politicii agricole comune corespunzătoare cadrului financiar multianual al UE  
pentru perioada 2014-2020;  

 consolidarea cooperării UE- UK post Brexit în domeniul securităţii şi al relaţiilor 
externe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/memorandum-cu-tema-constituirea-mecanismului-interministerial-pentru-pregatirea-mandatelor-romaniei-i-urmarirea-negocierilor-pentru-ie-irea-marii-britanii-din-uniunea-europeana
http://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/memorandum-cu-tema-constituirea-mecanismului-interministerial-pentru-pregatirea-mandatelor-romaniei-i-urmarirea-negocierilor-pentru-ie-irea-marii-britanii-din-uniunea-europeana
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PRESEDINŢIA MALTEZĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 
 

Transport 

Siguranţa rutieră 

 

Preşedinţia malteză în colaborare cu Comisia Europeană a organizat o conferinţă 
ministerială, în perioada 28 - 29 martie 2017, care a reunit experţi în materie de 
siguranţă rutieră, părţi interesate şi factori de decizie şi care a avut ca temă Siguranţa 
rutieră. Obiectivul conferinţei a fost lansarea unei dezbateri care să evidenţieze 
viitoarele orientări în acest domeniu.   

Raportul privind siguranţa rutieră pentru anul 2016, prezentat în cadrul 
conferinţei de către comisarul european responsabil pentru transport, doamna Violeta 
Bulc,  arată o scădere cu 2 % a numărului de decese înregistrate în UE. În anul 2016, un 
număr de 25 500 persoane şi-au pierdut viaţa în accidente rutiere pe teritoriul UE, cu 
600 mai puţine decât în 2015 şi cu 6 000 mai puţine decât în 2010. După doi ani de 
stagnare, în anul 2016 se observă din nou o tendinţă pozitivă de scădere a numărului de 
accidente. În ultimii şase ani, decesele cauzate de accidente rutiere au scăzut cu 19 %.  

În anul 2016 aproximativ 8 % din accidentele rutiere mortale au avut loc pe 
autostrăzi,  37 % în zonele urbane,  majoritatea (55 %) au avut loc pe drumurile rurale.  
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Pasagerii din autovehicule  reprezintă cea mai mare parte a victimelor (46 %).  
Participanţii vulnerabili la trafic precum pietonii, cicliştii şi motocicliştii reprezintă 
aceeaşi proporţie şi sunt expuşi cu precădere în zonele urbane.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deşi acest ritm este încurajator, el poate fi totuşi insuficient dacă UE doreşte să-
şi îndeplinească obiectivul de a reduce la jumătate numărul de decese cauzate de 
accidente rutiere între 2010 şi 2020. Acest lucru necesită eforturi suplimentare din 
partea tuturor părţilor implicate, în special din partea autorităţilor naţionale şi locale, 
care sunt responsabile de majoritatea acţiunilor de zi cu zi, cum ar fi cele de asigurare a 
aplicării legii şi de sensibilizare. 

O declaraţie privind siguranţa rutieră a fost aprobată în cadrul acestei conferinţei 
ministeriale.  Miniştrii transporturilor s-au angajat:   

 să continue şi să intensifice măsurile necesare pentru reducerea la 
jumătate, faţă de procentul din anul 2010, a numărului persoanelor decedate în 
accidente rutiere în UE  până în anul 2020;   

 să intensifice cooperarea între statele membre, precum şi între autorităţile 
relevante în ceea ce priveşte planurile de siguranţă rutieră şi abordările bazate pe 
riscuri. 

Siguranţa rutieră fiind o responsabilitate comună, necesită măsuri concrete şi 
acţiuni comune din partea instituţiilor Uniunii Europene, a statelor membre, a 
autorităţilor regionale şi locale, a industriei şi a societăţii civile. 

http://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/valletta_declaration_on_improving_road_safety.pdf
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Numărul de decese rutiere la un milion de locuitori / Statistici preliminare 
pe țări pentru anul 20167

 

  2010 2015 2016 2015 - 2016 2010 - 2016 

Belgia 77 65 56 -13% -24% 

Bulgaria 105 98 99 0 % -9 % 

Republica Cehă 77 70 59 -16 % -23 % 

Danemarca 46 31 37 18 % -18 % 

Germania 45 43 39 -7 % -12 % 

Estonia 59 51 54 6 % -10 % 

Irlanda 47 36 40 13 % -11 % 

Grecia 112 73 75 2 % -35 % 

Spania 53 36 37 2 % -31 % 

Franța 64 54 54 0 % -13 % 

Croația 99 82 73 -12 % -28 % 

Italia 70 56 54 -5 % -21 % 

Cipru 73 67 54 * -23 % 

Letonia 103 95 80 -16 % -28 % 

Lituania 95 83 65 -22 % -37 % 

Luxemburg 64 64 52 * -6 % 

Ungaria 74 65 62 -6 % -18 % 

Malta 36 26 51 * 69 % 

Țările de Jos 32 31 33 4 % 3 % 

Austria 66 56 49 -11 % -23 % 

Polonia 102 77 79 2 % -23 % 

Portugalia 80 57 54 -10 % -40 % 

România 117 95 97 1 % -19 % 

Slovenia 67 58 63 8 % -6 % 

Slovacia 65 57 50 -12 % -22 % 

Finlanda 51 49 45 -6 % -8 % 

Suedia 28 27 27 2 % -1 % 

Regatul Unit 30 28 28 1 % -4 % 

UE 63 51,5 50 -2 % -19 % 

  

 

                                                           

7  Statisticile privind siguranţa rutieră în 2016: Ce se ascunde în spatele cifrelor? 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-675_en.htm
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Reuniunea Consiliului de justiţie afaceri interne 

În cadrul reuniunii Consiliului din 27-28 martie 2017 miniştrii au examinat 
Propunerea de directivă privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare 
a conţinutului digital (7429/17). Preşedinţia malteză şi-a concentrat activitatea pe 
găsirea unui compromis cu privire la principalele concepte şi aspecte-cheie cum ar fi 
normele privind conformitatea şi măsurile reparatorii. Propunerea de directiva are 
scopul de a reglementa contractele de furnizare a conţinutului digital pentru contractele 
între întreprinderi şi consumatori ( B2C)8 şi acoperă o gamă variată de produse şi 
servicii cum ar fi: achiziţionarea on-line de muzică şi conţinut video, serviciile de 
stocare a datelor în format digital (de tipul cloud storage) şi cele care permit schimbul 
de date  (de ex. Facebook sau You tube).  

În cadrul lucrărilor miniştrii au susţinut o dezbatere pe tema combaterii 
infracţiunilor financiare şi a finanţării terorismului. În acest sens au fost 
informaţi cu privire la activitatea desfăşurată la nivel de experţi, referitoare la 
Propunerea de regulament de recunoaştere reciprocă a ordinelor de îngheţare şi de 
confiscare şi a Propunerii de Directivă privind combaterea prin măsuri de drept penal a 
spălării banilor (7435/17). Obiectivul general este de a bloca sursele de venituri care ar 
putea fi utilizate de organizaţiile teroriste peste frontiere precum şi de a îmbunătăţi 
urmărirea teroriştilor prin supravegherea operaţiunilor financiare9.  
 „ (…) Combaterea infracţiunilor financiare şi a finanţării terorismului reprezintă o 
prioritate a UE şi a preşedinţiei malteze. Aceste acte legislative vor permite extinderea 
instrumentelor pe care le avem la dispoziţie pentru a contribui la asigurarea unui 
nivel mai ridicat de securitate pentru cetăţenii europeni” - a declarat Owen Bonnici, 
ministrul justiţiei, culturii şi guvernării locale. 
În vederea combaterii eficiente a activităţilor infracţionale din spaţiul cibernetic 
Comisia Europeană a informat Consiliul cu privire la stadiul punerii în aplicare a 
concluziilor10 privind îmbunătăţirea legislaţiei penale în spaţiul cibernetic adoptate în 
iunie 2016. Informaţiile au vizat în special accesul şi schimbul probelor electronice 
precum şi problema criptării datelor  în cadrul anchetelor penale.  

Referitor la problema migraţiei miniştrii au trecut în revistă evoluţiile  recente 
înregistrate, axându-se pe punerea în aplicare a Declaraţiei din Malta din 3 februarie 
2017. Miniştrii au acordat o atenţie deosebită modului în care contribuţiile din partea 
statelor membre ar putea spori eficacitatea punerii în aplicare.  

De asemenea, miniştrii au mai discutat şi despre politica în materie de returnare şi 
readmisie pe baza Comunicării Comisiei privind o politică mai eficace în materie de 
returnare şi a Recomandării Comisiei cu privire la sporirea eficacităţii returnărilor în 
momentul punerii în aplicare a Directivei 2008/115/CE („Directiva privind 
returnarea”). Dezbaterea din cadrul Consiliului s-a axat pe două aspecte: dimensiunea 
externă – îmbunătăţirea cooperării cu ţările terţe în materie de readmisie – şi 
dimensiunea internă – asigurarea instituirii unor proceduri şi sisteme adecvate pentru 
eficientizarea returnărilor. 

 

 

 

                                                           

8 business-to-consumer (B2C) 
9  Council website: Fight against money laundering and terrorist financing 
10 Press release on the fight against criminal activities in cyberspace, June 2016 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7429-2017-INIT/ro/pdf
https://dias2.cdep.ro/owa/?ae=Item&a=Open&t=IPM.Note&id=RgAAAAD8TESdNMhttp://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7435-2017-INIT/ro/pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/policies/fight-against-terrorism/fight-against-terrorist-financing/
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2016/06/09-criminal-activities-cyberspace/
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 Politica regională 

Modul în care politica de coeziune a UE îmbunătăţeşte mediul de investiţii 

în Europa 

Unul dintre elementele esenţiale ale reformei politicii de coeziune pentru 
perioada 2014-2020 a fost introducerea unor condiţii prealabile pentru ca statele 
membre să beneficieze de bani din fondurile structurale şi de investiţii europene. 
O primă evaluare11  arată că această măsură suplimentară are o valoare ridicată, iar 
condiţiile prealabile s-au dovedit a fi un stimulent puternic pentru ca statele membre şi 
regiunile să realizeze reforme care ar fi fost altfel întârziate sau nu neapărat puse în 
aplicare. Condiţiile prealabile pentru succesul investiţiilor (sau „condiţionalităţile ex-
ante”) acoperă o gamă largă de sectoare, inclusiv conformitatea cu eficienţa energetică, 
inovarea, planurile digitale şi reformele în domeniul educaţiei. Ele au fost incluse în 
politica de coeziune reformată în vederea asigurării solidităţii şi eficacităţii cheltuielilor. 

Aceste condiţii prealabile presupun: 

 un aport la abordarea obstacolelor din calea investiţiilor; 

 un sprijin pentru schimbările structurale şi punerea în aplicare a 
recomandărilor specifice fiecărei ţări12; 

 o accelerare a transpunerii acquis-ului UE; 

                                                           

11 SWD(2017) 127 final, Document de lucru al serviciilor Comisiei - Valoarea adăugată a 
condiţionalităţilor ex-ante din cadrul fondurilor structurale şi de investiţii europene 
12 Aceste condiţii prealabile au condus la schimbări legislative necesare în multe domenii de politică - 
educaţie, piaţa forţei de muncă, sănătate sau incluziune socială, pentru a menţiona doar câteva dintre ele. 
În Croaţia, Bulgaria şi România, hărţi ale infrastructurii asistenţei medicale elaborate pentru a îndeplini 
condiţia prealabilă pentru sectorul „sănătăţii” au abordat diferite recomandări specifice fiecărei ţări cu 
privire la eficacitatea cheltuielilor publice, accesibilitatea şi eficienţa generală a sectorului asistenţei 
medicale. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/value_added_exac_esif_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/value_added_exac_esif_annex_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/policy/what/glossary/e/ex-ante-conditionalities
http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/policy/what/glossary/e/ex-ante-conditionalities
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/value_added_exac_esif_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/value_added_exac_esif_en.pdf
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 o contribuţie valoroasă pentru o direcţionare mai bună a sprijinului 
acordat prin fondurile structurale şi de investiţii europene (fondurile ESI) şi alte 
fonduri publice13; 

 o consolidare a capacităţii administrative şi comunicarea între toate 
nivelurile de guvernanţă14. 

Educaţie, cultură, tineret şi sport 

Mobilitatea tineretului în Europa 

Comisia Europeană a prezentat o iniţiativă în cadrul programului Erasmus 
+ care sprijină în continuare dobândirea de competenţe şi mobilitatea tinerilor 
europeni. Denumită „Move2Learn, Learn2Move15” iniţiativa va permite ca cel puţin        
5 000 de cetăţeni tineri să călătorească în altă ţară din UE de o manieră durabilă – în 
mod individual sau împreună cu colegii de clasă. Această iniţiativă punctuală, care este 
legată de cea de-a 30-a aniversare a programului Erasmus, este în concordanţă cu două 
priorităţi centrale ale Comisiei: de a se concentra din nou asupra tineretului Europei şi 
de a facilita mobilitatea cetăţenilor UE, în special mobilitatea cu emisii scăzute de gaze 
cu efect de seră. 

Iniţiativa „Move2Learn, Learn2Move” are la bază o idee avansată de Parlamentul 
European în anul anul 2016 şi va fi pusă în aplicare prin intermediul eTwinning16, cea 
mai mare reţea din lume a cadrelor didactice. Parte a programului Erasmus+, aceasta le 
permite profesorilor şi elevilor din toată Europa să elaboreze proiecte împreună prin 
intermediul unei platforme online. 

Iniţiativa va fi accesibilă tuturor claselor cu elevi în vârstă de 16 ani şi mai mari 
din şcolile care participă la eTwinning. Acestea sunt invitate să precizeze dacă doresc să 
obţină bilete de călătorie gratuite care vor fi acordate pentru cele mai bune proiecte 
eTwinning realizate în fiecare ţară participantă. Incluziunea socială va fi un criteriu 
important în selectarea celor mai bune proiecte. După stabilirea câştigătorilor, aceştia 

                                                           

13 Multe condiţii prealabile au impus ca sprijinul din partea fondurilor UE să facă parte din cadrul 
investiţiilor strategice. Concepute pentru a îndeplini anumite criterii de calitate, bazate pe o analiză a 
nevoilor şi incluzând măsuri pentru atragerea investiţiilor private, aceste cadre care cuprind fonduri 
regionale, naţionale şi fonduri ale UE au condus, în ansamblu, la o mai bună coordonare şi stabilire a 
priorităţilor cheltuielilor publice. 
14 O administraţie publică eficientă este esenţială pentru succesul investiţiilor publice şi ale UE. În cazul 
în care condiţiile prealabile au impus în mod specific consolidarea şi reformarea administraţiilor, însăşi 
procesul de realizare a acestora a dus la îmbunătăţirea coordonării şi comunicării între ministere, agenţii, 
autorităţi regionale şi locale şi alte părţi interesate. 
15 Fişă informativă: Iniţiativa „Move2Learn, Learn2Move” 
16 eTWinning este o platformă care îi permite personalului şcolar (cadrelor didactice, directorilor de 
şcoală sau bibliotecarilor) să comunice, să colaboreze şi să dezvolte proiecte în cadrul unei comunităţi de 
învăţare în Europa. În acest mod, eTwinning promovează colaborarea între şcoli şi elevi şi oferă cadrelor 
didactice posibilităţi de dezvoltare profesională online gratuită şi continuă. Peste 450 000 de cadre 
didactice au interacţionat prin intermediul acestei platforme. 
Lansată în anul 2005 ca principală acţiune a programului eLearning al Comisiei Europene, eTwinning 
face parte, din anul 2014, din programul Erasmus + pentru educaţie, formare, tineret şi sport. Platforma 
este susţinută şi administrată de către European Schoolnet, un parteneriat internaţional format din 30 de 
ministere ale educaţiei din Europa care elaborează abordări ale educaţiei pentru şcolile, cadrele didactice 
şi elevii din întreaga Europă. eTwinning este sprijinită şi la nivel naţional prin 37 de centre naţionale de 
asistenţă. 
 

https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en
https://ec.europa.eu/transport/themes/social/move2learnlearn2move_en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-83_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4165_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2497_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-650_en.htm
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vor putea călători din luna august 2017 până în luna decembrie 2018, la o dată pe care o 
vor alege ei.  

Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri 

externe şi politica de securitate 

 

 În data de 27 martie a.c., Înaltul Reprezentant a primit la Bruxelles, vizita 
oficială a Excelenţei sale Mahmoud Abbas, preşedintele Palestinei. Cei doi 
oficiali au avut un schimb de opinii privind relaţiile bilaterale dintre cele două părţi şi  
procesul de pace din Orientul Mijlociu. Dna Mogherini a declarat că Uniunea 
Europeană este un aliat puternic al Autorităţilor palestiniene iar pacea dintre Palestina 
şi Israel reprezintă o prioritate-cheie în agenda politică a UE.  

În plus, Înaltul Reprezentant a declarat că Uniunea Europeană îşi menţine 
părerea privind o soluţie negociată de cele două state ca fiind singura cale viabilă 
pentru a pune capăt conflictului. „(…) Uniunea Europeană va recunoaşte modificările 
de  la frontierele dinainte de 1967, doar când vor fi convenite de ambele părţi. Poziţia 
UE privind Ierusalimul drept capitală viitoare a ambelor state nu s-a schimbat şi 
susţinem prezenţa palestiniană în Ierusalimul de Est, atât din punct de vedere politic 
cât şi financiar.” 

 

 În data de 28-29 
martie 2017, Înaltul Reprezentant a 
participat la Summit-ul Ligii 
Statelor Arabe 2017, care a avut 
loc în Amman, Iordania. Discuţiile 
în cadrul summit-ului s-au axat pe 
conflictul dintre israelieni şi 
palestinieni, pe situaţia din Siria şi 
Iraq, pe situaţia din Libia şi Yemen. 

 Dna Mogherini a declarat că 
“(…) Nici o putere regională sau 
globală nu deţine cheia pentru 
stabilizarea Orientului Mijlociu şi 
Africii de nord. Pacea în această regiune necesită construcţia colectivă a tuturor celor 
implicaţi şi cooperarea între Europa şi lumea arabă, mai mult decât până acum (...) 
Trebuie să deschidem noi canale de dialog între continente şi naţiuni, în interiorul 
statelor şi între oameni.” 

Cu această ocazie înalţii oficiali au discutat despre pregătirea Conferinţei de la 
Bruxelles, din 5 aprilie 2017, privind sprijinirea viitorului Siriei şi al regiunii. Doamna 
Mogherini a explicat că această conferinţă şi-a propus să sprijine acţiunile de  
consolidare a dialogului internaţional pentru discuţiile intrasiriene mediate de ONU la 
Geneva şi să prezinte susţinerea pentru momentul când vor fi pregătiţi de „o tranziţie 
politică credibilă, într-adevăr în curs de desfăşurare”. De asemenea, doamna 
Mogherini a iniţiat discuţia privind modalităţile de sprijinire şi de facilitare a unei 
soluţii privind crizele politice din Liban, odată cu  formarea noului Cvartet pentru Libia 
din care fac parte: Uniunea Europeană, Liga Statelor Arabe, Uniunea Africană şi 
Naţiunile Unite.   
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