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PARLAMENTUL EUROPEAN 
 

Dintre rezoluţiile adoptate  

 Utilizarea eficientă a resurselor: reducerea deşeurilor 
alimentare, îmbunătăţirea securităţii alimentare  

Conform studiilor efectuate se estimează că anual se pierd sau se risipesc 
aproximativ 1,3 miliarde de tone de produse alimentare, în timp ce 795 de milioane de 
persoane nu au suficiente alimente pentru a se hrăni, peste 700 milioane de oameni 
trăiesc sub pragul sărăciei şi se înregistrează aproximativ 3,1 milioane de decese, în 
rândul copiilor cu vârste mai mici de cinci ani, din această cauză. Estimările arată că în 
UE risipa cea mai mare de alimente de 53 % este cea din gospodării, în sectorul 
procesării este de 19 %, în celelalte sectoare ale distribuitorilor pierderile sunt de 12 % 
iar în producţia primară de 10 % şi la angrosişti de 5 %. În Europa, aproximativ 89 de 
milioane de tone de deşeuri alimentare produc 170 de milioane de tone de CO2 pe an. 
Prin urmare, reducerea risipei de alimente nu este doar o obligaţie economică ci şi o 
obligaţie faţă de mediu. 

Reducerea risipei de alimente reprezintă un pas esenţial spre diminuarea 
foametei la nivel mondial, iar o legislaţie adecvată pentru surplusurile de alimente ar 
putea permite ca deşeurile alimentare să devină o resursă. Prevenirea risipei 
alimentelor, a securităţii alimentare, a valorii alimentelor şi a bunelor practici în ceea ce 
priveşte prelucrarea, gestionarea şi consumul acestora trebuie făcută prin organizarea 
unor campanii de informare şi comunicare moderne (digitale) în rândul 
consumatorilor, în special a generaţiilor mai tinere şi a tuturor actorilor din lanţul 
alimentar (este foarte importantă idea de solidaritate şi de a împărţi cu cei mai 
nevoiaşi). 

În data de 16 mai a.c., Parlamentul European a adoptat textul rezoluţiei 
referitoare la iniţiativa din domeniul utilizării eficiente a resurselor: reducerea 
deşeurilor alimentare, îmbunătăţirea securităţii alimentare. Acesta  subliniază faptul că, 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017-0207+0+DOC+PDF+V0//RO
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trebuie îmbunătăţită comunicarea între toţi actorii din lanţul de aprovizionare, în 
special între furnizori şi distribuitori, pentru a corela cererea cu oferta.  

Conform Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă1, obiectivul vizează reducerea 
cu 50 % a deşeurilor alimentare pe cap de locuitor, în plan mondial, la nivelul 
comerţului cu amănuntul şi al consumatorului până în anul 2030.  

Textul aduce clarificări pentru definiţia „deşeurilor alimentare” în sensul că: 
„deşeuri alimentare înseamnă produse alimentare destinate consumului uman, în stare 
comestibilă sau necomestibilă, eliminate din lanţul de producţie sau de aprovizionare 
pentru a fi aruncate, inclusiv la nivelurile producţiei primare, prelucrării, fabricării, 
transportului, depozitării, vânzării cu amănuntul şi la nivelul consumatorilor, cu 
excepţia pierderilor din sectorul producţiei primare”. De asemenea, este utilă stabilirea 
distinctă şi clară între risipa alimentară şi pierderea alimentară, care este inevitabilă la 
nivelul producţiei primare şi care are la bază evenimente de forţă majoră (cum ar fi 
furtunile). În plus, mai este nevoie de definirea comună, la nivelul UE, a unei  
metodologii de măsurare a „surplusului de alimente.” 

Comisiei Europene i se solicită să efectueze un studiu de cercetare în scopul 
evalurii legăturii dintre marcarea datei şi prevenirea risipei de alimente, deoarece 
marcarea datei pe produsele alimentare nu este înţeleasă suficient de către 
consumatori. Etichetarea cu „data durabilităţii minimale” indică data după care un 
produs alimentar poate fi încă consumat, dar este posibil să nu mai fie la calitatea 
optimă, în timp ce etichetarea cu „data-limită de consum” indică data după care nu mai 
este sănătos să se consume produsul alimentar.  

Platforma UE privind pierderile alimentare şi risipa de alimente creată recent, 
are ca obiectiv identificarea acţiunilor prioritare ce urmează să fie puse în aplicare, 
pentru a preveni pierderile alimentare şi risipa de alimente şi facilitează schimbul de 
informaţii între operatorii implicaţi. Exemplele de succes, a măsurilor adoptate în acest 
sens, care pot fi luate în considerare se referă la următoarele:  

- surplusurile din lanţul alimentar şi prevede o ierarhie pentru recuperarea 
acestora, acordând prioritate consumului uman (în Italia s-au adoptat legislaţie în acest 
sens); 

- variaţia preţului în raport cu data de expirare, poate fi un instrument pentru 
reducerea cantităţii de produse alimentare comestibile care devin deşeuri (din etapa de 
distribuţie), este o practică adoptată de unii mari comercianţi ce ar trebui promovată şi 
sprijinită; 

- existenţa unor unităţi alimentare unde pot fi lăsate alimente care pot fi 
consumate de persoane care au nevoie („foodsharing”);  

- prin intermediul sectorului digital şi prin crearea unor platforme online de 
„salvare a alimentelor”, care permit sectorului alimentaţiei publice să ofere porţiile 
nevândute la preţuri reduse, s-au creat numeroase oportunităţi de prevenire a generării 
de deşeuri alimentare. 

Planul de acţiune privind economia circulară cuprinde măsuri de stabilire a unei 
platforme de sprijin financiar care să atragă investiţii şi inovare în vederea reducerii 
pierderilor, precum şi orientări adresate statelor membre pentru transformarea unor 
deşeuri alimentare şi subproduse agricole în energie. Statele membre trebuie să creeze 

                                                           

1
 Adoptată de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite, la data de 25 septembrie 2015. 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2015/COM_2015_614_RO_ACTE_f.pdf
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stimulente economice şi fiscale în vederea donării alimentelor către organizaţii de 
caritate sau prin utilizarea lor în producţia de hrană pentru efectivele de animale. De 
asemenea, produsele ar putea fi utilizate şi în alte scopuri, precum fertilizarea 
terenurilor sau utilizarea pentru producerea de compost. 

Comisiei Europeane i se solicită să propună o modificare a Directivei privind 
TVA care ar autoriza scutirile de impozite în cazul donaţiilor de alimente, iar statele 
membre să urmeze recomandările acesteia şi să stabilească scăderea cotei de TVA chiar 
şi până la zero, în cazul în care donarea de alimente este făcută în apropierea datei de 
expirare recomandate sau în cazul în care produsele sunt invandabile. Fondul european 
destinat ajutorării celor mai defavorizaţi (FEAD) ar trebui utilizat pentru a finanţa 
costul colectării, transportului, depozitării şi distribuirii donaţiilor alimentare. 

În acest context, trebuie luat în considerare şi faptul că siguranţa alimentelor 
este foarte importantă, iar măsurile de reducere a risipei de alimente nu trebuie să 
compromită standardele actuale privind securitatea alimentară şi de mediu şi nici 
standardele pentru protecţia animalelor. 

Dna Biljana Borzan (membru al Grupului Alianţei Progresiste a Socialiştilor si 
Democraţilor din Parlamentul European), raportor al documentului, a declarat că: „în 
ţările dezvoltate, alimentele se pierd mai ales spre finalul lanţului alimentar, în 
etapele de distribuţie şi consum (…) şi trebuie să avem în vedere lipsurile din legislaţia 
actuală care se referă la donaţiile alimentare (…).”  

Rezoluţia a fost adoptată cu 623 de voturi pentru, 33 împotrivă şi 20 de abţineri 
şi a fost transmisă Consiliului UE, Comisiei Europene şi parlamentelor naţionale. 

 

  Planul european de acţiune privind guvernarea electronică 
2016-2020  

În data de 16 mai 2017, în cadrul reuniunii de la Strasbourg, Parlamentul 
European (PE) a adoptat Rezoluţia  referitoare la Planul european de acţiune privind 
guvernarea electronică 2016-2020 (2016/2273(INI)). 

Rezoluţia are la bază raportul întocmit de către eurodeputatul Sabine Verheyen 
(PPE, Germania), din partea Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor. 
De asemenea, au fost luate în considerare avizele Comisiei pentru industrie, cercetare şi 
energiei şi al Comisiei pentru afaceri juridice. Nu în ultimul rând, s-a avut în vedere 
comunicarea Comisiei privind Planul de acţiune al UE privind guvernarea electronică a 
UE 2-16 – 2020, din 19 aprilie 2016.     

Aşa cum Parlamentul European arată în expunerea de motive, „toate sectoarele 
se confruntă cu provocări majore datorate transformării într-o societate digitală. Nu 
numai ritmul acestei transformări este uimitor, ci şi faptul că metodele tehnologice pe 
care le avem la dispoziţie sau care urmează să fie implementate foarte curând par să 
ne ofere posibilităţi necunoscute. Administraţiile publice trebuie să fie pregătite să 
participe în mod activ la acest proces de transformare şi să facă din serviciile lor 
servicii adaptate viitorului.” 

În acelaşi timp, PE consideră că digitalizarea serviciilor guvernamentale ar 
trebui să contribuie la atingerea întregului potenţial al pieţei unice, la promovarea unei 
mai bune exercitări a calităţii de cetăţean, la îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor şi 
la dezvoltarea socială şi economică a regiunilor, la creşterea gradului de înţelegere de 
către cetăţeni a serviciilor publice şi al implicării acestora în acest domeniu şi la 
creşterea eficienţei şi a rentabilităţii serviciilor publice, precum şi la creşterea gradului 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006L0112-20130815&from=RO
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006L0112-20130815&from=RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0205+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0205+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2017-0178&language=RO#title3
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2017-0178&language=RO#title3
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2017-0178&language=RO#title4
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0179
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0179
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2017-0178&language=RO#title2
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de implicare în politică prin consolidarea dialogului cetăţenilor cu autorităţile publice şi 
creşterea transparenţei, iar Uniunea ar trebui să încurajeze schimbul de bune practici şi 
tehnologii între statele membre. 

În acest sens, Parlamentul invită Comisia Europeană să stabilească obiective 
specifice şi măsurabile pentru planul de acţiune pe baza indicatorilor de performanţă şi 
să monitorizeze progresele realizate cu privire la punerea sa în aplicare şi să prezinte 
anual parlamentului rapoarte în această privinţă. Totodată, se subliniază rezultatele 
pozitive obţinute prin Planul de acţiune privind guvernarea electronică 2011-2015, 
încurajează Comisia şi statele membre să analizeze şi nevoile consumatorilor pentru a 
creşte gradul de utilizare a serviciilor digitale. 

Conform PE,  există trei măsuri ce trebuie avute în vedere pentru punerea în 
aplicare a Planului european de acţiune privind guvernarea electronică 2016-2020: 

 Administraţiile publice să treacă la tehnologia digitală; 

 Guvernare electronică transfrontalieră la toate nivelurile administrative; 

 Protecţia şi securitatea datelor 

În ceea ce priveşte trecerea administraţiilor publice la tehnologia digitală, PE 
consideră că administraţiile publice ar trebui să fie deschise, transparente, eficiente şi 
favorabile incluziunii, oferind servicii publice digitale fără frontiere, personalizate, uşor 
de utilizat, accesibile şi de la un capăt la altul (end-to-end) pentru toţi cetăţenii şi toate 
întreprinderile din UE până în 2022, reducând astfel costurile, obstacolele şi sarcinile 
administrative pentru cetăţeni şi întreprinderi, în special pentru IMM-uri, şi profitând 
în acest fel de toate avantajele revoluţiei digitale. 

Astfel, PE încurajează dezvoltarea noilor tehnologii şi acţiunile menite a creşte 
gradul de acces al cetăţenilor UE la acestea, remarcând, în special, situaţia defavorizată 
a zonelor rurale. Astfel, în 2015 numai 28% din gospodăriile europene din zonele rurale 
dispuneau de o conexiune de internet fixă de mare viteză şi că acoperirea medie cu 4G, 
deşi este de 86% pentru întreaga UE, este de doar 36% în zonele rurale. 

Legat de guvernarea electronică transfrontalieră, PE subliniază că este important 
să se creeze o infrastructură de guvernare electronică transfrontalieră sustenabilă cu 
scopul de a simplifica accesul la cele patru libertăţi fundamentale şi exercitarea 
acestora. 

Nu în ultimul rând, în ceea ce priveşte protecţia şi securitatea datelor, 
Parlamentul subliniază că încrederea cetăţenilor în protecţia datelor cu caracter 
personal are un rol fundamental în asigurarea succesului planului de acţiune al UE 
pentru guvernarea electronică 2016-2020 şi că administraţiile publice trebuie să 
prelucreze datele cu caracter personal în condiţii de siguranţă şi în deplină conformitate 
cu Regulamentul general privind protecţia datelor (GDPR) şi cu normele UE în materie 
de confidenţialitate, crescând astfel încrederea în serviciile digitale.  

Acest aspect este cu atât mai important cu cât numai 15% dintre cetăţenii 
europeni declară că simt că deţin controlul deplin asupra modului în care sunt folosite 
datele lor cu caracter personal, fapt care impune luarea de măsuri imediate care să aibă 
la bază comunicarea Comisiei „Construirea unei economii europene a datelor ” şi alte 
propuneri legate de aceasta. 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0179
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=COM%3A2017%3A9%3AFIN
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 Raportul anual pe 2014 privind subsidiaritatea şi 
proporţionalitatea  

 

În data de 17 mai a.c., Parlamentul European a adoptat Rezoluţia referitoare la 
raportul anual pe 2014 privind subsidiaritatea şi proporţionalitatea (2015/2283(INI)).  

Luând act de Acordul interinstituţional privind o mai bună legiferare din 13 
aprilie 2016 şi în accord cu prevederile Protocoalelor 1 şi 2 anexate TFUE, 
europarlamentarul Sajjad Karim (raportor şi membru al Comisiei pentru Afaceri 
Juridice) consideră că principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii constituie o parte 
integrantă a procesului de elaborare a politicilor, pentru a se stabili dacă Uniunea 
Europeană poate atinge obiectivele politice mai bine decât iniţiativele naţionale sau 
regionale. 

Rezoluţia indică faptul că, în 2014, Comisia a primit 21 de avize motivate din 
partea parlamentelor naţionale privind 15 propuneri, ceea ce reprezintă o scădere de 
76 % faţă de numărul de avize motivate primite în anul precedent (88 în 2013). Spre 
deosebire de 2012 şi 2013, când s-a atins în fiecare an pragul „cartonaşelor galbene” 
pentru o propunere, în 2014 nu a fost declanşat niciun mecanism de control al 
subsidiarităţii, înregistrându-se 506 contribuţii, inclusiv cele din cadrul dialogului 
politic. 

În anul 2014, trei camere parlamentare naţionale (Folketing din 
Danemarca, Tweede Kamer din Ţările de Jos şi House of Lords din Regatul Unit) au 
prezentat rapoarte cu propuneri detaliate privind modalităţile de consolidare a rolului 
parlamentelor naţionale în procesul de luare a deciziilor. Acestea sugerează că avizele 
motivate ar trebui să îşi extindă domeniul actual de aplicare, pentru a include şi 
evaluarea principiului proporţionalităţii şi a temeiului juridic al propunerii. Ele mai 
propun, de asemenea, o prelungire a termenului de peste cele opt săptămâni în care 
parlamentele naţionale pot depune avize motivate.  

Totodată, Parlamentul European analizează posibilitatea introducerii unui 
mecanism pentru aplicarea „cartonaşului roşu”, în care un număr de parlamente 
naţionale ar putea să blocheze propuneri legislative, dacă acestea nu respectă principiul 
subsidiarităţii, cu excepţia cazului în care s-ar răspunde în mod adecvat obiecţiilor 
ridicate, precum şi posibilitatea introducerii unui mecanism pentru aplicarea 
„cartonaşului verde”, care le va oferi parlamentelor naţionale posibilitatea de a 
propune introducerea, modificarea sau abrogarea unui act legislativ al Uniunii.  

În textul rezoluţiei, PE recomandă, printre altele: 

 avizele motivate emise de parlamentele naţionale, în conformitate cu 
articolul 7 alineatul (1) din Protocolul nr. 2, să fie luate în considerare în mod adecvat 
de către toate instituţiile UE în cursul procesului decizional la nivelul Uniunii;  

 Comisia să efectueze în mod sistematic evaluări aprofundate ale 
proporţionalităţii pentru fiecare propunere legislativă. Acestea ar trebui să includă o 
analiză adecvată a diferitelor opţiuni legislative aflate la dispoziţia sa şi o explicare de 
substanţă a impacturilor ecologice, sociale şi economice aşteptate de la alternativa 
aleasă, precum şi a efectelor sale potenţiale asupra competitivităţii şi IMM-urilor; 

 Comisia, Consiliul şi Parlamentul să acorde atenţia cuvenită evaluărilor 
privind respectarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii realizate de 
Comitetul Regiunilor, când acesta emite avize cu privire la propunerile legislative; 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0210+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0210+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2015/2283(INI)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:123:FULL&from=EN
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 legislaţia să fie uşor de înţeles şi clară, să le permită părţilor să îşi 
înţeleagă uşor drepturile şi obligaţiile, să includă cerinţe adecvate privind raportarea, 
monitorizarea şi evaluarea, să evite costurile disproporţionate şi să fie uşor de aplicat în 
practică. 

În acelaşi timp, PE  subliniază importanţa unei mai bune utilizări a 
instrumentelor interparlamentare aflate la dispoziţia parlamentelor naţionale, precum 
COSAC (Conferinţa organelor parlamentare specializate în chestiunile Uniunii ) şi 
necesitatea îmbunătăţirii funcţionării platformei de schimburi interparlamentare a UE 
(IPEX), care facilitează schimbul de informaţii.   

 

 Rezoluţia Parlamentului European din 17 mai 2017 referitoare 
la situaţia din Ungaria  

În rezoluţia adoptată Parlamentul European reaminteşte că valorile consacrate 
în articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE)  trebuie să fie respectate 
de toate statele membre ale UE. De aceea, se exprimă regretul că evenimentele din 
Ungaria au condus în ultimii ani la “o deteriorare gravă a statului de drept, 
democraţiei şi drepturilor fundamentale, printre care, libertatea de exprimare, 
libertatea academică, drepturile omului în cazul migranţilor, solicitanţilor de azil şi 
refugiaţilor, libertatea de întrunire şi de asociere, activitatea organizaţiilor societăţii 
civile, care se confruntă cu restricţii şi obstacole.” Totodată, se adresează o invitaţie 
guvernului din Ungaria de a se angaja într-un dialog cu Comisia Europeană cu privire la 
toate aspectele menţionate în prezenta rezoluţie (în special cu privire la drepturile 
omului în cazul migranţilor, solicitanţilor de azil şi refugiaţilor, libertatea de asociere, 
libertatea în educaţie şi cercetare academică, segregarea romilor în sistemul de 
învăţământ şi protecţia femeilor însărcinate la locul de muncă); reiterează faptul că 
ambele părţi ar trebui să se implice în acest dialog şi să dea dovadă de imparţialitate, să 
se bazeze pe dovezi şi să coopeze. 

În aceleaşi timp, se exprimă preocuparea cu privire la ultimele declaraţii şi 
iniţiative ale guvernului ungar, în special privind menţinerea campaniei de consultare 
„Stop Bruxelles” şi în legătură cu măsurile de anchetare îndreptate împotriva 
angajaţilor străini ai Universităţii Central Europene, precum şi cu privire la declaraţiile 
conducătorilor partidului aflat la guvernare, care se opun oricăror modificări legislative 
pe baza recomandărilor făcute de instituţiile UE şi de organizaţiile interinstituţionale; 
se constată cu părere de rău că aceste semnale nu demonstrează un angajament clar al 
autorităţilor ungare de a garanta pe deplin că acţiunile lor respectă legislaţia primară şi 
secundară a UE. 

 

 Rezoluţia Parlamentului European din 18 mai 2017 referitoare 
la transportul rutier în Uniunea Europeană 

Parlamentul European apreciază că iniţiativele rutiere ar trebui să ofere un 
impuls necesar pentru un sector rutier european mai sustenabil, sigur, inovator şi 
competitiv, să dezvolte în continuare infrastructura rutieră europeană în vederea 
îmbunătăţirii eficienţei transportului rutier şi a logisticii, să asigure condiţii de 
concurenţă echitabile pentru operatorii de pe piaţa globală, precum şi realizarea unei 
mai bune funcţionări a pieţei interne pentru transportul rutier de călători şi de marfă şi 
să stabilească o strategie pe termen lung pentru sectorul rutier european. 
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În textul rezoluţiei se face recomandarea de a promova iniţiativele rutiere care se 
bazează pe dezvoltarea tehnologică a vehiculelor, pe utlizarea carburanţilor alternativi, 
pe accesarea sistemelor şi modurilor de transport interoperabile şi pe asigurarea 
accesului la piaţă a IMM-urilor din domeniul transporturilor. Parlamentul invită pe cei 
implicaţi în sectorul rutier european să profite de oportunităţile oferite de digitalizare şi 
deopotrivă invită Comisia Europeană să dezvolte o infrastructură de comunicare atât 
„vehicul-vehicul”, cât şi „vehicul-infrastructură”, pentru a îmbunătăţi siguranţa rutieră, 
eficienţa şi pentru a pregăti viitorul mobilităţii rutiere. Se subliniază nevoia dezvoltării 
transferului de tehnologie în cazul vehiculelor, în vederea sporirii sprijinului logistic şi 
al elaborării definiţiilor şi normelor corespunzătoare în acest domeniu. Totodată, 
Parlamentul European invită Comisia Europeană să ofere un cadru de reglementare 
adecvat pentru conducerea conectată şi automatizată, dar şi pentru promovarea unor 
noi modele de afaceri colaborative.  

Pentru facilitarea mobilităţii transfrontaliere pe şoselele din Europa, 
Parlamentul European îndeamnă statele membre ale UE să pună în aplicare mai 
temeinic normele UE relevante, iar Comisia Europeană să monitorizeze mai 
îndeaproape această aplicare, inclusiv în ceea ce priveşte cooperarea transfrontalieră, 
interpretarea şi aplicarea corectă şi nediscriminatorie a legislaţiei existente, precum şi 
să se ocupe de verificarea armonizării legislaţiilor naţionale. Parlamentul crede, însă, că 
executivul UE ar trebui să lanseze proceduri de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor 
în cazul legilor şi măsurilor care denaturează piaţa, atunci când acest lucru este legitim. 

Statele membre ale UE sunt încurajate să coopereze îndeaproape cu Euro 
Contrôle Route şi cu Organizaţia Europeană a Poliţiei Rutiere (TISPOL) pentru a 
îmbunătăţi aplicarea legislaţiei în materie, în Europa, şi pentru a crea un mecanism 
solid care să asigure punerea în aplicare uniformă şi adecvată a acquis-ului existent, 
prin sprijinirea statelor membre în îndeplinirea sarcinilor de certificare, standardizare, 
expertiză tehnică, colectare de date, formare şi inspecţie şi prin gestionarea 
platformelor destinate schimbului de informaţii între experţii şi autorităţile naţionale. 

De asemenea, se solicită statelor membre ale UE să intensifice verificările, în 
special în ceea ce priveşte respectarea timpului de conducere şi de odihnă şi normele în 
materie de cabotaj, şi să aplice sancţiuni eficace, proporţionale şi disuasive. 
Parlamentul îndeamnă Comisia Europeană să accelereze măsurile de verificare a 
utilizării obligatorie a dispozitivelor digitale la bord, cum ar fi tahografele inteligente şi 
utilizarea documentelor de însoţire electronice (e-CMR), cu scopul de a îmbunătăţi 
monitorizarea respectării normelor relevante ale UE, reducând totodată costurile 
administrative. 

 

 Rezoluţia Parlamentului European din 17 mai 2017 referitoare 
la Cadrul european al calificărilor pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii 
(EQF) 

În textul final aprobat se arată că Parlamentul European ia act de iniţiativa 
Comisiei Europene de a revizui cadrul CEC şi de a sprijini în continuare modernizarea 
sistemelor europene de educaţie şi formare, respectând, totodată, competenţele 
naţionale şi garantând conservarea trăsăturilor specifice ale sistemelor educaţionale ale 
statelor membre. Eurodeputaţii subliniază că promovarea gândirii critice şi a gândirii 
neconvenţionale este esenţială pentru dezvoltarea de noi competenţe necesare în viitor. 

De aceea, recomandă conservarea gamei bogate de competenţe, nu doar tehnice ci şi 
manuale, care au fost transmise în timp şi care au permis dezvoltarea şi creşterea 
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sectoarelor de producţie artizanală, ce trebuie conservate pentru a proteja identitatea a 
fiecărui stat membru al UE. Se remarcă faptul că unul dintre rolurile CEC este de a 
spori comparabilitatea calificărilor obţinute în statele membre, protejând, în acelaşi 
timp, caracteristicile specifice ale sistemelor naţionale de învăţământ. Se susţine nevoia 
ca Uniunea să asigure un cadru în care, indiferent de vârstă şi de statut, aptitudinile şi 
competenţele tuturor, inclusiv cele dobândite prin intermediul voluntariatului, să fie 
mai vizibile şi mai bine apreciate şi recunoscute, mai ales în zonele transfrontaliere, 
indiferent de locul sau modul în care aceste aptitudini şi competenţe au fost dobândite, 
revenind statelor membre datoria de a face tot ce este necesar pentru recunoaşterea 
accelerată şi eficace a calificărilor şi corelarea cu nivelul CEC relevant. În acest sens, 
Parlamentul reaminteşte că trebuie să se pună accent pe felul cum se aplică CEC astfel 
încât să se stimuleze calitatea şi potenţialul cadrului şi recomandă o mai mare 
flexibilitate în ceea ce priveşte actualizarea corelării dintre cadrul naţional şi CEC. În 
acelaşi timp, invită Comisia Europeană să analizeze, dacă este necesar, cele trei domenii 
orizontale (cunoştinţe, abilităţi şi competenţe), să fie în continuare revizuite pentru a le 
face mai uşor de înţeles şi mai clare; solicită utilizarea Cadrului european privind 
competenţele-cheie din 2006 ca o resursă valoroasă şi ca un document de referinţă  
care să asigure o mai bună coerenţă terminologică între diversele cadre ale UE şi pentru 
a obţine, în cele din urmă, o abordare bazată în mod autentic pe rezultatele învăţării. 

Totodată, eurodeputaţii  subliniază importanţa de a analiza şi dezvolta 
instrumente pentru a anticipa viitoarele nevoi în materie de competenţe; încurajează, 
prin urmare, statele membre şi toate părţile interesate relevante (cum ar fi angajatorii) 
să facă schimb de bune practici în această privinţă.  

Parlamentul European pune accent pe importanţa sistemelor de formare şi a 
uceniciilor pentru formarea competenţelor, nevoia de a promova în statele membre 
sisteme de educaţie duală, care combină ucenicia în întreprinderi şi educaţia în 
instituţiile de învăţământ profesional; reaminteşte că angajatorii şi antreprenorii joacă 
un rol fundamental în formarea la locul de muncă, precum şi în asigurarea uceniciilor, 
şi consideră că rolul acestora ar trebui susţinut şi dezvoltat în continuare. 

În concluzie, Parlamentul European recomandă ca CEC să fie suficient de bine 
conectat la nevoile societăţii, inclusiv la cerinţele pieţei forţei de muncă, pentru a 
îmbunătăţi competitivitatea economiei europene şi pentru a ajuta cetăţenii să îşi 
dezvolte potenţialul, în vederea atingerii obiectivelor Strategiei Europa 2020. 

De asemenea, se arată că ar fi benefic pentru toate părţile implicate şi interesate 
dacă ar exista o mai bună coordonare între CEC şi alte instrumente de recunoaştere şi 
de transparenţă existente, precum ECVET, ECTS şi Europass, cu sprijinul sistemelor de 
asigurare a calităţii, pentru a crea sinergii şi a eficientiza instrumentele de asigurare a 
transparenţei în domeniu. 
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PRESEDINŢIA MALTEZĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 
 

Reuniunea Consiliului afaceri externe 

 

În data de 15  mai 2017 a avut loc reuniunea Consiliului de afaceri externe care a 
fost prezidată de Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe şi politică de securitate, 
dna Federica Mogherini. Principalele subiecte abordate au fost: situaţia din Cornul 
Africii, din Venezuela şi parteneriatul estic. 

Privind situaţia din Cornul Africii, în special pericolul destabilizării din Somalia 
şi Sudanul de Sud, miniştrii de afaceri externe au discutat despre tulburările politice şi 
de securitate şi au subliniat importanţa strategică a angajamentului Uniunii Europene 
în sensul de a avea o prezenţă politică consolidată şi o contribuţie continuă la pace şi 
securitate, inclusiv prin intermediul misiunilor şi operaţiei PSAC. La acest angajement 
se adaugă ajutorul semnificativ umanitar şi pentru dezvoltare acordat de UE şi de 
statele membre în condiţiile în care cca. 13 milioane de persoane se confruntă cu 
foametea şi 650 000 sunt strămutate în această regiune. 

De asemenea, miniştrii au apreciat comunicarea comună a Înaltului 
Reprezentant şi a Comisiei privind reimpulsionarea parteneriatului UE-Africa, în 
contextul pregătirii summitului UE-Africa din noiembrie, care se va axa pe tineret. În 
plus, Consiliul a subliniat importanţa creării de locuri de muncă, inclusiv prin 
asigurarea unui climat favorabil pentru comerţ şi investiţii private şi prin promovarea 
incluziunii sociale şi politice a tinerilor în Africa. 

Privind Parteneriatul estic, miniştrii au reiterat importanţa parterneriatului 
pentru Uniunea Europeană şi unitatea în ceea ce priveşte sprijinul pentru întreaga 
regiune şi hotărârea de a obţine rezultate concrete în beneficiul cetăţenilor. În acest 
context, aceştia au evaluat progresele înregistrate cu privire la liberalizarea vizelor 
pentru Georgia şi Ucraina. 

Având în vedere situaţia îngrijorătoare din Venezuela, Consiliul a adoptat 
concluzii. După 10 luni de la concluziile din 18 iulie 2016 în care se angaja la sprijinirea 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=JOIN:2017:17:FIN&from=EN
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/05/15-fac-venezuela-conclusions/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/07/18-fac-venuela-conclusions/
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eforturilor de a facilita un dialog constructiv şi eficient între Guvern şi majoritatea 
parlamentară, s-a constat că procesul de mediere a stagnat, polarizarea a crescut, 
situaţia economică şi socială s-a deteriorat iar numărul incidentelor violente a crescut, 
provocând decese şi răniri multiple. 

Ca urmare, miniştrii încurajează factorii de decizie din Venezuela să lucreze în 
mod constructiv spre soluţionarea crizei din ţară, respectând pe deplin statul de drept şi 
drepturile omului, instituţiile democratice şi separarea puterilor şi permiţând stabilirea 
unui calendar electoral, astfel încât poporul din Venezuela să îşi poate exprima voinţa 
într-un mod democratic. Totodată, UE îşi reafirmă disponibilitatea de a coopera cu 
autorităţile venezuelene pentru a găsi soluţii paşnice şi democratice, pentru a pregăti 
toate instrumentele în scopul întrării pe un făgaş normal al acestei ţări.  

 

Reuniunea Consiliului  de cooperare UE - Tadjikistan   

 

În data de 15 mai 2017 Uniunea Europeană şi Tadjikistan au organizat cea de a  
şasea reuniune a Consiliului de cooperare. 

Consiliul de cooperare a reafirmat angajamentul ambelor părţi de a-şi consolida 
relaţiile într-o serie de domenii de cooperare şi a trecut în revistă progresele înregistrate 
de la a cincea reuniune a Consiliului de cooperare dintre UE şi Republica Tadjikistan 
din februarie 2016. În cadrul lucrărilor Uniunea Europeană şi-a exprimat menţinerea 
sprijinului său politic şi financiar pentru Tadjikistan, în conformitate cu actuala 
strategie UE-Asia Centrală. Delegaţiile au discutat despre modalităţi de depăşire a 
situaţiei economice dificile cu care se confruntă Tadjikistanul precum şi despre 
ameninţările la adresa securităţii cauzate de radicalismul religios şi de extremismul 
violent. De asemenea Uniunea Europeană a  mai subliniat că este necesar ca 
Tadjikistanul să garanteze respectarea statului de drept a libertăţilor fundamentale şi a 
drepturilor omului, pentru a asigura stabilitatea politică şi dezvoltarea socio – 
economică. 
Consiliul de 
cooperare a 
reiterat 
importanţa 
punerii în 
aplicare a 
Strategiei UE 
pentru Asia 
Centrală atât 
la nivel 
regional cât şi 
la nivel 
naţional. 
Acesta a 
apreciat  
angajamentul 
activ al 
Tadjikistanului privind iniţiativele regionale ale Uniunii Europene pentru Asia 
Centrală. Printre alte teme de importanţă reciprocă avute în vedere în cadrul reuniunii 
s-au numărat reformele politice, asistenţa financiară, climatul de investiţii, libertăţile 
religioase, securitatea frontierelor, evoluţiile regionale din sectorul energetic precum şi 
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provocările legate de securitate. Stabilitatea Asiei Centrale reprezintă un punct de 
interes comun pentru Tadjikistan şi Uniunea Europeană ambele părţi urmărind 
intensificarea cooperării în acest domeniu. 

Uniunea Europeană a fost reprezentată în cadrul Consiliului de cooperare de 
către dl George Vella, ministrul afacerilor externe al Republicii Malta prezent în numele 
Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate. 
Delegaţia Tadjikistanului a fost condusă de dl Sirodjidin Aslov, ministrul afacerilor 
externe al Tadjikistanului. 

 

Reuniunea Consiliului afaceri generale 

 

Consiliul afaceri generale  din data de data de 16  mai 2017 a  examinat proiectul 
adnotat al ordinii de zi pentru reuniunea Consiliului European care va avea loc în data 
22-23 iunie 2017. Consiliul European va reveni asupra problemei migraţiei pentru a 
face un bilanţ al acţiunilor în curs de desfăşurare  cu privire la : ruta central - 
mediteraneană, inclusiv cadrul de parteneriat, ruta est – mediteraneană  inclusiv 
Declaraţia UE-Turcia, reforma Sistemului european comun de azil şi  abordarea 
cauzelor profunde ale migraţiei. De asemenea, lucrările Consiliului European se vor 
concentra pe securitate şi apărare. Se vor examina progresele realizate cu  privire la 
consolidarea cooperării la nivelul UE în domeniul securităţii externe şi al apărării şi se 
vor elabora  orientări suplimentare dacă va fi necesar. În ceea ce priveşte locurile de 
muncă, creşterea economică şi competitivitatea Consiliul European va evalua 
progresele  cu privire la finalizarea pieţii unice până în 2018, strategia privind piaţa 
unică digitală, planul de acţiune privind uniunea pieţelor de capital  precum şi uniunea 
energetică. De asemenea, relaţiile externe vor fi abordate în lumina celor mai recente 
evoluţii. 

În a doua parte a lucrărilor Comisia a lansat o invitaţie la continuarea procesului 
de reflecţie privind viitorul UE în conformitate cu următoarele principii: utilizarea 
întregului potenţial al tratatelor UE, continuarea parcursului comun cu 27 de state 
membre şi onorarea angajamentelor. 

Consiliul a adoptat normele privind fondurile de piaţă monetară. Acestea au 
rolul de a sprijini această piaţă de 1000 de miliarde de EUR în finanţarea  economiei şi  
vine în continuarea unor iniţiative ale G20 şi ale Consiliului pentru Stabilitate 
Financiară. 

 

Reuniunea Consiliului justiţie şi afaceri interne(JAI) 

 

În cadrul reuniunii Consiliului  JAI din 18 mai 2017 miniştrii au adoptat 
concluziile privind stabilirea priorităţilor Uniunii Europene pentru combaterea  
criminalităţii internaţionale organizate şi grave pentru perioada 2018-2021.  

În concluzii s-au identificat 10 priorităţi, după cum urmează: combaterea 
criminalităţii cibernetice, subminarea activităţilor grupurilor infracţionale Organizate 
(OCG )2 implicate în: traficul de anvergură cu canabis, cocaină şi heroină către UE, 
                                                           

2
 Organised Crime Goup 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8790-2017-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8654-2017-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8654-2017-INIT/ro/pdf
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facilitarea imigraţiei ilegale, săvârşirea de infracţiuni împotriva patrimoniului ( precum 
furturi şi spargeri organizate pe teritoriul UE), sau privind  traficul de persoane în UE 
în ceea ce priveşte toate formele de exploatare inclusiv exploatarea sexuală şi cea prin 
muncă precum şi a altor forme de trafic de copii. Celelalte priorităţi se referă la 
subminarea capacităţii grupurilor organizate infracţionale implicate în săvârşirea 
fraudelor cu produse accizabile şi a fraudelor intra-comunitare prin intermediul 
firmelor fantomă3 , traficul, distribuţia şi utilizarea ilicită a armelor de foc, în săvârşirea 
de infracţiuni împotriva mediului, privind fondurile provenite din săvârşirea de 
infracţiuni şi spălarea de bani, şi privind  fraudarea documentelor UE . 

Miniştrii au mai susţinut o discuţie informală cu privire la aplicarea efectivă a 
principiului responsabilităţii şi solidarităţii în contextul reformei sistemului european 
de azil. Preşedinţia s-a angajat să continue eforturile pentru a avansa lucrările pe 
această temă. 

“(…) Principiul solidarităţii este consfinţit în tratatele Uniunii Europene şi este 
de datoria fiecărui stat membru să pună în aplicare ceea ce s-a hotărât în cadrul 
reuniunilor trecute ale Consiliului. Chestiunea migraţiei necesită în continuare acţiuni 
urgente” a declarat Carmelo Aleba ministrul maltez al afacerilor interne şi securităţii 
naţionale. 

 

Reuniunea Consiliului afaceri externe (apărare) 

 

În data de 18 mai a.c., în continuarea discuţiilor purtate de miniştrii de afaceri 
externe cu ocazia reuniunii Consiliului din 15 mai a.c., miniştrii de apărare au avut o 
dezbatere privind punerea în aplicare a Strategiei globale a UE în domeniul securităţii şi 
apărării.  

Miniştrii au evaluat progresele înregistrate şi au evidenţiat o serie de iniţiative 
prioritare. Ulterior, au adoptat concluzii privind securitatea şi apărarea, în contextul 
Strategiei globale a UE.  

De asemenea, UE îşi 
menţine angajamentul de a 
consolida securitatea şi 
apărarea prin îmbunătăţirea 
structurilor de gestionare a 
crizelor din cadrul  politicii 
de securitate şi apărare 
comune (PSAC), în special a 
activităţilor în curs de 
desfăşurare care conduc la 
instituirea unei capabilităţi 
militare de planificare şi 
conducere(MPCC), în cadrul 
Statului-Major al UE (parte a SEAE), care va prelua funcţia de comandă a misiunilor 
PSAC militare neexecutive, asfelt cum s-a convenit la 6 martie 2017. De asemenea, prin 
consolidarea cooperării în domeniul PSAC cu ţările partenere, consolidarea 

                                                           

3
 (Missing Trader Intra-Community - MTIC). 

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/05/18-conclusions-security-defence/
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capacităţilor pentru securitate şi dezvoltare (CBSD) şi dezvoltarea capabilităţilor civile 
şi îmbunătăţirea capacităţii de reacţie a gestionării civile a crizelor cu scopul de a 
sprijini ţările partenere.în prevenirea şi gestionarea crizelor. 

În cadrul reuniunii, 
miniştrii au dezbătut 
împreună cu secretarul general 
al NATO, Jens Stoltenberg 
tema cooperării UE-NATO, în 
special privind punerea în 
aplicare a celor 42 de 
propuneri din cele 7 domenii 
identificate în declaraţia 
comună a preşedintelui 
Consiliului European, a 
preşedintului Comisiei 
Europene şi a secretarului 
general al NATO. Aceştia au 
salutat progresele realizate în 
special în combaterea 
ameninţărilor hibride, al 
schimbului de informaţii şi al 
comunicaţiilor strategice, cât şi 
privind cooperarea maritimă. 
Consiliul a subliniat că întru-
un mediu complex de 
securitate, UE şi NATO îşi pot 
consolida în continuarea 
cooperarea, inclusiv în 
domenii precum stabilizarea graniţelor şi privind ameninţările cibernetice. 

“(...) Dincolo de proiectele concrete, care acoperă domenii importante am trecut 
la o colaborare complet diferită, în care cooperarea dintre Uniunea Europeană şi 
NATO a devenit mai curând o regulă decât o excepţie.” -  a declarat Înaltul 
Reprezentant, dna Federica Mogherini la finalul reuniunii. Totodată,  aceste discuţii au 
fost oportune în perspectiva viitoare a reuniunii liderilor NATO care se va desfăşura la 
Bruxelles în perioada 24-25 mai a.c. 

 

Reuniunea Consiliului afaceri externe (dezvoltare) 

 

În data de 19 mai a.c., a avut loc reuniunea Consiliului afaceri externe pe tema 
dezvoltării  în cadrul căreia au fost abordate subiecte precum un nou consens european 
pentru dezvoltare, situaţia umanitară din Africa, Yemen şi Siria, perspectivele viitorului 
relaţiilor UE-ACP după 2020. 

Privind crizele umanitare cu care se confruntă Africa, Yemen şi Siria din cauza 
conflictelor din regiunile din nord-estul Nigeriei, Sudanului de Sus, Yemenului şi Siriei, 
precum şi a secetei din Somalia, miniştrii au subliniat necesitatea eliberării fondurilor 
promise de către donatori UE şi importanţa majorării finanţărilor umanitare 
predictibile şi flexibile, cât şi a soluţiilor diplomatice şi politice de sprijinire a păcii şi 
securităţii în aceste regiuni. De asemenea, Consiliul a adoptat concluzii cu privire la 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15283-2016-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15283-2016-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9459-2017-INIT/en/pdf
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modalităţile de îmbunătăţire a coordonării dintre instrumentele de ajutor pentru 
dezvoltare şi de ajutor umanitar cu iniţiativele comune eficiente din ambele domenii. 

Privind relaţiile UE-ACP după 2020, miniştrii au avut un schimb de opinii 
referitoare la viitorul relaţiilor dintre UE şi ţările din Africa, Caraibe şi Pacific (ACP), 
luând în considerare expirarea Acordului de la Cotonou în 2020. Discuţiile au avut loc 
pe baza comunicării comune a Comisiei Europene şi a Înaltului Reprezentant, dna 
Federica Mogherini, adoptată la 22  noiembrie 2016, în special privind cele trei aspecte 
principale: structura relaţiilor viitoare, natura unui  posibil acord şi acoperirea 
geografică. 

Consiliul a adoptat un nou Consens european pentru dezvoltare, stabilind un 
cadru nou privind cooperarea pentru dezvoltare a UE şi a statelor membre. Acest 
consens este răspunsul UE la Agenda 2030 a ONU pentru dezvoltare durabilă care 
stabileşte principiile care vor ghida abordarea Uniunii Europene şi a statelor membre în 
ceea ce priveşte cooperarea cu ţările în curs de dezvoltare în următorii 15 ani, precum şi 
o strategie pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă(SDG). De asemenea, 
consensul va contribui la îndeplinirea priorităţilor politicii externe a UE, în 
conformitate cu strategia globală privind politica externă şi de securitate a UE. 

Ulterior, se aşteaptă ca Parlamentul European să aprobe consensul la 31 mai 
2017, iar în data de 7 iunie a.c., cu ocazia zilelor europene pentru dezvoltare, să fie 
semnată oficial Declaraţia comună de către preşedintele Parlamentului European, 
prim-ministrul Republicii Malta, în numele Consiliului şi al statelor  membre, de 
preşedintele Comisiei Europene şi de Înaltului Reprezentant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/joint-communication-renewed-partnership-acp-20161122_en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/05/19-european-consensus-on-development/
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COMISIA EUROPEANĂ 
 

Politica în domeniul concurenţei 

Comisia simplifică normele pentru investiţiile publice în porturi şi 
aeroporturi, în domeniul culturii şi în regiunile ultraperiferice 

Comisia Europeană a aprobat în data de 17 mai 2017 un regulament care 
cuprinde noi norme în materie de ajutoare de stat prin care anumite măsuri de sprijin 
public pentru porturi şi aeroporturi, pentru domeniul cultural şi pentru regiunile 
ultraperiferice sunt exceptate de la examinarea prealabilă a Comisiei. Obiectivul este de 
a facilita investiţiile publice pentru crearea de locuri de muncă şi creştere economică, 
fără a afecta concurenţa. 

Regulamentul general de exceptare pe categorii din anul 2014 permitea statelor 
membre să pună în aplicare o gamă largă de măsuri de ajutor de stat fără aprobarea 
prealabilă a Comisiei, deoarece probabilitatea ca acestea să denatureze concurenţa era 
foarte scăzută. Ca urmare, aproximativ 95 % din măsurile de ajutor de stat puse în 
aplicare de statele membre (cu o cheltuială anuală combinată de circa 28 de miliarde 
EUR) sunt în prezent exceptate. De exemplu, în domeniul cercetării, dezvoltării şi 
inovării, numărul de ajutoare de stat notificate s-a înjumătăţit din 2014. În urma a două 
consultări publice, Comisia a extins domeniul de aplicare al acestui regulament la 
porturi şi aeroporturi. 

În ceea ce priveşte aeroporturile, statele membre pot acum să 
facă investiţii publice în aeroporturile regionale care deservesc până la 3 milioane de 
pasageri anual, în condiţii de deplină securitate juridică şi fără un control prealabil din 
partea Comisiei. Acest lucru va facilita investiţiile publice în peste 420 de aeroporturi 
din întreaga UE (pe care se desfăşoară aproximativ 13 % din traficul aerian). 

De asemenea, regulamentul permite autorităţilor publice să acopere costurile de 
exploatare ale aeroporturilor mici care deservesc până la 200 000 de pasageri anual. 
Aceste aeroporturi mici reprezintă aproape jumătate din toate aeroporturile din UE, dar 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1404295693570&uri=CELEX:32014R0651
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acoperă numai 0,75 % din traficul aerian. Dacă acestea pot avea o contribuţie 
importantă la conectivitatea unei regiuni, este puţin probabil ca ele să denatureze 
concurenţa pe piaţa unică a UE. 

În ceea ce priveşte porturile, statele membre pot realiza în prezent  
investiţii publice de până la 150 de milioane EUR în porturile maritime şi de până la 50 
de milioane EUR în porturile interioare în condiţii de deplină securitate juridică şi fără 
un control prealabil din partea Comisiei. Regulamentul permite autorităţilor publice să 
acopere costurile lucrărilor de dragare în porturi şi pe căile navigabile de acces. 

În plus, actualul regulament include o serie de noi simplificări în alte domenii. 
Mai precis, Comisia va analiza ajutoarele pentru proiecte de cultură (când este într-
adevăr vorba de ajutoare, ceea ce de multe ori nu este cazul) şi ajutoarele 
pentru complexe sportive multifuncţionale doar în cazurile de mai mare anvergură care 
implică valori mai ridicate. 

De asemenea, autorităţile publice pot acum să compenseze mai uşor societăţile 
comerciale pentru costurile suplimentare cu care se confruntă în cazul în care îşi 
desfăşoară activitatea în regiunile ultraperiferice ale UE, ţinând seama de dificultăţile 
specifice, precum izolarea şi dependenţa de un număr redus de produse comercializate. 

 

Politica europeană de vecinătate şi negocieri în vederea 
extinderii  

Politica europeană de vecinătate (PEV) revizuită sprijină stabilizarea, 
rezilienţa şi securitatea 

Politica europeană de vecinătate (PEV) revizuită a dus la relansarea relaţiilor 
dintre UE şi ţările vecine din est şi din sud, cu un accent mai puternic pe stabilizare, 
rezilienţă şi securitate. Raportul comun privind punerea în aplicare a politicii europene 
de vecinătate4 demonstrează că noua abordare în materie de politică asigură o mai 
mare asumare, în comun, a responsabilităţilor şi mai multă flexibilitate prin 
recunoaşterea aspiraţiilor şi diversităţii fiecărui partener în parte. Raportul este 
publicat ca urmare a revizuirii PEV, adoptată în noiembrie 2015. 

Crizele de lungă durată şi interesul geopolitic al vecinătăţii UE ilustrează 
importanţa existenţei unui cadru politic solid în vederea întăririi relaţiilor politice şi 
economice cu ţările vecine ale Uniunii. 

Revizuirea a reorientat PEV pentru a asigura o abordare diferenţiată faţă de 
ţările partenere bazată pe aspiraţiile fiecărui stat, asumarea în comun a 
responsabilităţii, în funcţie de nevoile partenerilor şi de interesele UE, precum şi mai 
multă flexibilitate privind utilizarea instrumentelor UE. Noua abordare a dat un nou 
impuls relaţiilor UE cu ţările partenere PEV, inclusiv prin negocierea şi adoptarea de 
noi priorităţi ale parteneriatului şi o actualizare permanentă a programelor de asociere, 
axând relaţiile pentru următorii ani pe domeniile de interes reciproc convenite. 

PEV revizuită a mobilizat un sprijin semnificativ în favoarea reformelor în 
următoarele patru domenii prioritare: buna guvernanţă, democraţia, statul de drept şi 
drepturile omului; dezvoltarea economică ca factor de stabilizare; securitate; migraţie şi 
mobilitate. 

                                                           

4 JOIN(2017) 18 final 

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/2_en_act_part1_v9_3.pdf


 

 

20 

 

Câteva ţări partenere au luat măsuri importante, cu sprijinul UE, pentru a 
promova reformele privind buna guvernanţă, democraţia şi statul de drept şi drepturile 
omului, cu programe cuprinzătoare pentru reformarea administraţiei publice, 
combaterea corupţiei, consolidarea sistemului judiciar, promovarea drepturilor omului, 
precum şi pentru încurajarea participării mai active a societăţii civile. 

Stimularea dezvoltării economice se află în centrul contribuţiei UE la stabilizarea 
ţărilor din vecinătate şi este esenţială pentru a dezvolta rezilienţa economică a 
partenerilor. De la această revizuire a PEV, Uniunea Europeană a depus eforturi pentru 
sporirea competitivităţii şi îmbunătăţirea mediului de afaceri, stimularea comerţul, 
sprijinirea IMM-urilor şi adaptarea educaţiei şi a competenţelor la nevoile economiei 
reale. 

Politica de vecinătate pune acum mai mult accent pe aspectele legate de 
securitate şi a adoptat o abordare globală în ceea ce priveşte problemele 
de securitate din vecinătatea sa. UE a elaborat programe de reformă în materie de 
securitate pentru ţările vecine din est şi din sud şi a luat măsuri prioritare privind lupta 
împotriva terorismului şi prevenirea extremismului violent, consolidând, în acelaşi 
timp, eforturile care vizează anihilarea criminalităţii organizate şi îmbunătăţirea 
cooperării în domeniul politicii de securitate şi apărare comune (PSAC). 

Criza refugiaţilor şi a migraţiei nereglementare rămâne o prioritate pe agenda 
politică şi este un aspect central al colaborării UE cu ţările învecinate. Această nouă 
viziune globală aplicată de UE include eforturile care vizează abordarea cauzelor 
profunde ale migraţiei neregulamentare în scopul reducerii acestui fenomen, 
promovarea migraţiei legale şi a mobilităţii şi gestionarea eficace a frontierelor, 
garantând, în acelaşi timp, dreptul cetăţenilor europeni la liberă circulaţie în cadrul 
Uniunii. 

 

Justiţie, consumatori şi egalitate de gen 

Comisia Europeană a prezentat în data de 18 mai 2017 raportul său 
anual privind aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a UE5. 

Raportul subliniază iniţiativele adoptate de UE în 2016 pentru consolidarea 
drepturilor fundamentale. De asemenea, acesta analizează modul în care drepturile au 
fost puse în aplicare în cadrul unei serii de politici ale UE şi în statele membre în 2016. 

Raportul din acest an concluzionează că recentele evoluţii constituie ameninţări 
grave la adresa drepturilor fundamentale. Comisia se va asigura că toate propunerile 
legislative ale UE şi toate organismele aflate sub incidenţa obligaţiilor prevăzute în 
Cartă vor continua să o respecte. Se va acorda o atenţie deosebită importantului sistem 
de control şi echilibru, în special rolului esenţial al instanţelor supreme şi al curţilor 
constituţionale în apărarea valorilor comune ale UE. 

În ceea ce priveşte evoluţiile legislative specifice, raportul menţionează că, în 
2016, UE: a luat măsuri importante pentru a asigura protecţia copiilor în contextul 
litigiilor transfrontaliere în materia autorităţii părinteşti (Regulamentul Bruxelles II) şi 
pentru a ajuta cuplurile internaţionale cu privire la clarificarea normelor aplicabile 

                                                           

5 Raportul pe 2016 şi documentul de lucru al serviciilor Comisiei privind aplicarea Cartei drepturilor 
fundamentale a UE 
Carta drepturilor fundamentale a UE 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2351_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-449_ro.htm
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=59189
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/index_en.htm
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regimurilor patrimoniale; a lansat o platformă online de soluţionare a litigiilor pentru a 
contribui la consolidarea protecţiei consumatorilor; a ajuns la un acord cu Facebook, 
Twitter, YouTube şi Microsoft referitor la un cod de conduită privind combaterea 
discursurilor ilegale de incitare la ură din mediul online şi a menţinut un dialog 
important cu statele membre pe tema statului de drept. 

În urma adoptării finale a reformei în materie de protecţie a datelor, în aprilie 
2016, s-a stabilit un set unic de norme care oferă cetăţenilor un acces mai facil la datele 
cu caracter personal care îi privesc, dreptul la portabilitatea datelor, o clarificare a 
„dreptului de a fi uitat” şi anumite drepturi în cazul unei încălcări a securităţii datelor. 
Comisia a încheiat, de asemenea, acordul privind Scutul de confidenţialitate UE-
SUA şi Acordul-cadru dintre UE şi SUA, pentru a proteja mai bine datele cu caracter 
personal ale cetăţenilor europeni atunci când sunt transferate către SUA. În plus, 
exercitarea dreptului la un proces echitabil a fost concretizată în 2016 prin adoptarea 
unui set de directive privind prezumţia de nevinovăţie şi dreptul de a fi prezent la 
proces, privind asistenţa judiciară şi privind drepturile procedurale pentru copiii. 

Este necesar ca democraţiile bazate pe statul de drept să protejeze drepturile 
fundamentale ale minorităţilor şi ale persoanelor celor mai vulnerabile. Instituţiile 
europene trebuie, de asemenea, să respecte Carta drepturilor fundamentale a UE în 
toate acţiunile lor. Directiva privind combaterea terorismului este un bun exemplu 
privind luarea în considerare a unei serii de drepturi fundamentale la elaborarea şi în 
etapa de negociere a acesteia. 

Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, la 1 decembrie 2009, Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene a dobândit forţă juridică obligatorie. Dispoziţiile 
cartei se adresează în primul rând instituţiilor UE şi apoi autorităţilor naţionale, doar în 
situaţiile în care acestea pun în aplicare dreptul UE. 

Comisia colaborează cu autorităţile competente la nivel naţional, local şi la nivelul 
UE, pentru o mai bună informare a cetăţenilor cu privire la drepturile lor fundamentale şi la 
instanţele care îi pot ajuta în cazul în care le-au fost încălcate drepturile. Comisia oferă, prin 
intermediul Portalului european e-justiţie, informaţii practice privind aceste drepturi şi a 
iniţiat un dialog cu avocaţii poporului, organismele de promovare a egalităţii şi instituţiile 
care apără drepturile omului, cu privire la tratarea plângerilor referitoare la nerespectarea 
drepturilor fundamentale. 

 

Mediu, afaceri maritime şi pescuit  

UE îşi protejează cetăţenii de mercurul toxic, pregătind terenul 
pentru măsuri la nivel mondial 

În data de 18 mai 2017 , la sediul ONU din New York, Uniunea Europeană a 
declanşat intrarea în vigoare a tratatului la nivel mondial care vizează reducerea 
expunerii la mercur. 

La iniţiativa UE, a fost negociat şi încheiat în 2013 un nou tratat la nivel mondial 
privind mercurul – Convenţia de la Minamata6. UE dispune de una dintre cele mai 
ambiţioase politici pentru protecţia împotriva mercurului. Cu toate acestea, întrucât 

                                                           

6 Convenţia de la Minamata, care poartă numele oraşului unde s-a produs cel mai grav caz de 
poluare cu mercur din toate timpurile, nu numai că va înăspri standardele de mediu la nivel mondial, dar 
va contribui, în acelaşi timp, la crearea unor condiţii de concurenţă egale, deoarece toate marile economii 
vor aplica cerinţe de mediu similare cu cele deja în vigoare în UE. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-297_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1937_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2461_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2461_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-4182_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1494953030290&uri=CELEX%3A32017L0541
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf
https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=ro&init=true
http://www.mercuryconvention.org/
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între 40 şi 80 % din cantitatea de mercur depozitată în Europa provine din emisii de 
mercur din alte părţi ale lumii, protecţia sănătăţii cetăţenilor europeni necesită măsuri 
ferme pe plan internaţional. 

Femeile însărcinate, sugarii şi copiii sunt expuşi în mod special la riscul generat 
de mercurul din lanţul trofic, iar Convenţia va determina reduceri semnificative ale 
expunerii acestora pe termen lung. Acest lucru se va realiza, de exemplu, prin 
interzicerea utilizării amalgamului dentar la aceste categorii vulnerabile. 

Având în vedere rolul deosebit de important jucat de UE în negocierile privind 
Convenţia de la Minamata, conţinutul acesteia este inspirat în mare măsură de 
legislaţia Uniunii. Noul regulament privind mercurul prezentat de Comisia Europeană 
prevede, de asemenea, o serie de norme care asigură condiţiile necesare pentru ca UE 
să devină prima economie fără mercur. Acest lucru presupune renunţarea la toate 
utilizările mercurului în procesele industriale şi interzicerea oricăror noi utilizări în 
produse şi în industrie, cu excepţia cazului în care se demonstrează că este necesar 
pentru protecţia sănătăţii şi a mediului. 

Comisia introduce noi măsuri pentru combaterea braconajului şi 
pentru oprirea comerţului cu fildeş brut 

Comisia Europeană acţionează pentru a pune capăt comerţului cu fildeş brut 
vechi începând de la 1 iulie 2017, prin adoptarea de noi orientări privind normele UE 
care reglementează comerţul cu fildeş7. 

Începând din 2012, exportul legal de articole vechi din fildeş din UE către Asia a 
crescut, ajungând la un nivel la care ar putea alimenta cererea de fildeş şi ar putea fi 
utilizat drept acoperire pentru comerţul ilegal cu fildeş. Aşa se întâmplă îndeosebi în 
ceea ce priveşte colţii de fildeş, care constituie cea mai mare pondere din fildeşul 
traficat. Pentru rezolvarea acestei probleme, Comisia a adoptat un document de 
orientare în care recomandă statelor membre ale UE să nu mai elibereze, de la 1 iulie 
2017, documente de export pentru fildeşul brut. În practică, acest lucru înseamnă 
oprirea exportului de fildeş brut, cu excepţia exportului în scopuri ştiinţifice şi 
educative. În plus, documentul de orientare, elaborat în strânsă cooperare cu statele 
membre, stabileşte că acestea ar trebui să interpreteze cu stricteţe normele atunci când 
autorizează alte tipuri de comerţ cu fildeş, asigurându-se că originea articolelor din 
fildeş este legală. 

Normele UE în domeniul comerţului cu fildeş sunt deja foarte stricte. În temeiul 
acestor norme, comerţul cu fildeş este interzis, cu excepţia articolelor achiziţionate 
înainte de 1990, an în care s-a declarat că toţi elefanţii africani beneficiază de o 
protecţie maximă în conformitate cu CITES. 

Adoptarea de orientări privind comerţul cu fildeş face parte din angajamentul 
luat de UE şi de statele sale membre în cadrul planului de acţiune privind combaterea 
traficului cu specii sălbatice de faună şi floră, adoptat în 2016. Aceasta răspunde, de 
asemenea, solicitărilor din partea Parlamentului European şi a societăţii civile.  

 

                                                           

7 Document de orientare 
 
 

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/mercury/
http://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/guidance_ivory.pdf
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Pachetul de acţiuni în constatarea neîndeplinirii 
obligaţiilor  

Prin pachetul lunar de decizii privind constatarea neîndeplinirii obligaţiilor, 
Comisia Europeană (denumită în continuare „Comisia”) urmăreşte acţionarea în justiţie 
a statelor membre care nu şi-au îndeplinit obligaţiile ce le revin în temeiul legislaţiei 
UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare şi domenii de politică ale UE, au scopul 
de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislaţiei UE în beneficiul cetăţenilor şi al 
întreprinderilor. Acestea cuprind: 

1. educaţie, tineret, sport şi cultură 

 libera circulaţie a studenţilor: Comisia închide o acţiune în constatarea 
neîndeplinirii obligaţiilor împotriva Austriei; 

2. mediu 

Sesizări ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene 

 Comisia trimite Italia în faţa Curţii deoarece nu a reabilitat sau nu a închis 
44 de depozite de deşeuri 

Avize motivate 

 Comisia trimite un ultim avertisment Italiei pentru ca aceasta să se 
asigure că apele urbane reziduale sunt colectate şi tratate în mod adecvat; 

3. stabilitate financiară, servicii financiare şi uniunea pieţelor de capital 

Aviz motivat 

 Comisia solicită unui număr de 5 state membre8 să pună în aplicare 
normele UE în domeniul asigurărilor; 

4. piaţă internă, industrie, antreprenoriat şi IMM-uri 

O sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene 

 contracte de concesiune pentru autostrăzi: Comisia trimite Italia în faţa 
Curţii de Justiţie a UE; 

O scrisoare de punere în întârziere 

 Comisia deschide o procedură de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor 
împotriva Italiei pentru încălcarea normelor UE privind omologarea de tip a 
automobilelor; 

Avize motivate 

 Comisia îndeamnă Germania să transpună noile norme privind                
articole pirotehnice; 

 Comisia solicită Irlandei şi Portugaliei să transpună noile norme privind 
echipamentele destinate utilizării în atmosfere explozive; 

 Comisia solicită Regatului Unit să transpună noile norme privind 
ambarcaţiunile de agrement şi motoarele acestora; 

                                                           

8 Letoniei, Ungariei, Poloniei şi Portugaliei să transpună integral Directiva Solvabilitate II 
(Directiva 2009/138/CE) şi Directiva Omnibus II (Directiva 2014/51/UE), iar Ciprului să transpună 
integral Directiva Omnibus II în legislaţia lor naţională. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32009L0138
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1494850580285&uri=CELEX:32014L0051
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5. migraţie, afaceri interne şi cetăţenie 

O scrisoare de punere în întârziere 

 Comisia continuă o procedură de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor 
împotriva Ungariei în legătură cu legislaţia sa în materie de azil; 

Avize motivate 

 Comisia îndeamnă statele membre9 să îmbunătăţească schimbul de 
informaţii pentru a combate terorismul şi criminalitatea gravă; 

6. mobilitate şi transporturi 

Avize motivate 

 Comisia îndeamnă 8 state membre10 să transpună normele privind 
instalarea infrastructurii pentru combustibilii alternativi; 

 Comisia solicită Austriei, Ciprului, Portugaliei şi României să transpună 
normele privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor provenite din exploatarea 
navelor şi a reziduurilor de încărcătură. 

Comisia a solicitat  Austriei,  Ciprului,  Portugaliei  şi  României să transpună 
integral legislaţia UE privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor provenite din 
exploatarea navelor şi a reziduurilor de încărcătură [Directiva (UE) 2015/2087 a 
Comisiei]. Această directivă a modificat normele UE (Directiva 2000/59/UE) care 
prevăd obligaţia navelor de a notifica o serie de informaţii înainte de intrarea în port, 
cum ar fi volumele şi tipurile de deşeuri care trebuie livrate şi capacitatea de stocare de 
la bord. De asemenea, directiva a adăugat cerinţa privind notificarea de informaţii cu 
privire la ceea ce s-a livrat efectiv în instalaţiile de preluare 
din ultimul port de escală. Directiva Comisiei a fost adoptată 
pentru a se asigura coerenţa cu măsurile adoptate la nivelul 
Organizaţiei maritime Internaţionale (OMI) şi pentru a se 
evita incertitudinea în rândul utilizatorilor şi autorităţilor 
portuare. Directiva trebuia să fie transpusă în legislaţia 
naţională până la 9 decembrie 2016 cel târziu, însă până în 
prezent, Austria, Cipru, Portugalia şi România nu au 
transpus-o. Cele 4 state membre au la dispoziţie două luni 
pentru a remedia situaţia; în caz contrar, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de 
Justiţie a UE.  

Închiderea unor cazuri 

 Comisia închide acţiunea în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor cu 
privire la legislaţia din domeniul muncii portuare din Belgia; 

 Comisia închide o acţiune în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor 
împotriva Germaniei; 

7. impozitare şi uniune vamală 

Aviz motivat 

 Comisia solicită Franţei să elimine impozitul reţinut la sursă impus 
societăţilor nerezidente aflate în situaţie de deficit. 

                                                           

9 Croaţia, Irlanda şi Italia 
10 Cipru, Finlanda, Ungaria, Irlanda, Letonia, Ţările de Jos, Portugalia şi Slovenia 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2015.302.01.0099.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2015.302.01.0099.01.ENG
http://www.imo.org/en/
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Relaţii inter-instituţionale 

Preşedintele Juncker consultă Parlamentul European cu privire la 
numirea doamnei Mariya Gabriel în funcţia de comisar pentru economie 
digitală şi societate digitală 

Preşedintele Juncker a anunţat, în data de 16 mai 2017, că intenţionează să îi 
aloce portofoliul privind economia digitală şi societatea digitală doamnei Mariya 
Gabriel, candidata la funcţia de comisar din partea Bulgariei. 

Preşedintele Jean-Claude Juncker a avut o întrevedere cu doamna Mariya 
Gabriel, candidata propusă care o va înlocui pe doamna Kristalina Georgieva, fostă 
membră a Comisiei11. Pe baza acestei întrevederi, Preşedintele Juncker a confirmat 
faptul că doamna Mariya Gabriel dispune de competenţele necesare pentru a deveni 
candidată la funcţia de comisar, în conformitate cu dispoziţiile articolului 17 
alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) şi şi-a anunţat intenţia de 
a-i aloca portofoliu. 

Comisarul pentru economie digitală şi societate digitală va sprijini punerea în 
aplicare a Strategiei privind piaţa unică digitală, adoptată de Comisia Europeană în mai 
2015, pe baza căreia Comisia a prezentat o evaluare intermediară la data de 10 mai. 
Doamna comisar va susţine realizarea unei pieţe unice digitale, contribuind la punerea 
bazelor viitorului digital al Europei, caracterizat prin reţele de telecomunicaţii la scară 
continentală, servicii digitale care traversează frontierele şi un val de noi întreprinderi 
europene inovatoare. 

În scrisoarea de misiune trimisă doamnei Mariya Gabriel de către 
Preşedintele Juncker sunt prezentate în detaliu principalele atribuţii şi responsabilităţi 
care îi revin în calitate de comisar responsabil pentru economia digitală şi societatea 
digitală. Comisarul pentru economie digitală şi societate digitală va contribui la 
proiectele conduse şi coordonate de Andrus Ansip, vicepreşedinte pentru piaţa unică 
digitală, şi de Jyrki Katainen, vicepreşedinte pentru locuri de muncă, creştere, investiţii 
şi competitivitate. De asemenea, Preşedintele Juncker l-a informat pe prim-ministrul 
Borissov în legătură cu portofoliul ales pe care intenţionează să îl aloce doamnei Mariya 
Gabriel. 

Din punctul de vedere al procedurii, noul comisar de cetăţenie bulgară este numit 
de Consiliul UE, de comun acord cu preşedintele Comisiei, după consultarea 
Parlamentului European (articolul 246 al doilea paragraf din Tratatul privind funcţionarea 
Uniunii Europene). În plus, în Acordul-cadru interinstituţional privind relaţiile dintre Parlamentul 
European şi Comisia Europeană se prevede faptul că preşedintele Comisiei „va analiza cu 

                                                           

11 În conformitate cu articolul 17 alineatul (6) din Tratatul privind Uniunea Europeană, dreptul 
de a organiza activitatea Comisiei este o prerogativă a preşedintelui acesteia. În urma deciziei doamnei 
Kristalina Georgieva, fostă vicepreşedintă a Comisiei, de a demisiona din Comisia Europeană, comisarul 
Günther H. Oettinger a devenit, la 1 ianuarie 2017, comisar responsabil pentru buget şi resurse umane, în 
timp ce Preşedintele Juncker a atribuit temporar portofoliul privind economia digitală şi societatea 
digitală vicepreşedintelui Andrus Ansip. La 10 mai, premierul Borissov l-a informat pe Preşedintele 
Juncker în legătură cu intenţia sa de a o numi pe doamna Mariya Gabriel ca membru de cetăţenie bulgară 
al Comisiei Europene. În urma întrevederii cu doamna Mariya Gabriel şi a anunţului făcut de 
Preşedintele Juncker în legătură cu alocarea portofoliului, procesul va urma în continuare dispoziţiile 
articolului 246 al doilea paragraf din TFUE şi ale punctului 6 din Acordul-cadru privind relaţiile dintre 
Parlamentul European şi Comisia Europeană. Se preconizează că în următoarele săptămâni va avea loc 
un schimb de opinii între doamna Mariya Gabriel şi comisia relevantă din cadrul Parlamentului 
European. 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-17-1264_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4919_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1232_ro.htm
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/sites/cwt/files/commissioner_mission_letters/mission-letter-mariya-gabriel.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32010Q1120(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32010Q1120(01)
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-3576_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-3576_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-16-4491_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-16-4491_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-17-1264_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-17-1264_en.htm
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atenţie“ rezultatele consultării Parlamentului European înainte să îşi exprime acordul cu 
decizia Consiliului de a numi noul comisar (punctul 6 din Acordul-cadru). 

Preşedintele Juncker i-a adresat o scrisoare domnului Antonio Tajani, Preşedintele 
Parlamentului European, în care îl informează cu privire la intenţia sa de a-i atribui 
doamnei Mariya Gabriel responsabilitatea portofoliului privind economia digitală şi 
societatea digitală. Această scrisoare este trimisă în copie domnului Joseph Muscat, prim-
ministrul Maltei, ţară care deţine în prezent preşedinţia prin rotaţie a Consiliului Uniunii 
Europene. 

Din momentul în care Consiliul consultă în mod oficial Parlamentul European, 
doamna Mariya Gabriel va fi comisar desemnat. În continuare, aceasta va avea dreptul de a 
recurge la serviciile relevante ale Comisiei în scopul de a se pregăti pentru schimbul de 
opinii cu Parlamentul European. Doamna Mariya Gabriel nu va participa la reuniunile 
colegiului comisarilor înainte de a fi numită în funcţie de către Consiliu, de comun acord cu 
preşedintele Comisiei. 

 

Dispoziţii juridice relevante 

Articolul 17 alineatul (3) al doilea şi al treilea paragraf din Tratatul privind Uniunea 
Europeană 

Membrii Comisiei sunt aleşi pe baza competenţei lor generale şi a angajamentului 
lor faţă de ideea europeană, dintre personalităţile care prezintă toate garanţiile de 
independenţă. 

Comisia îşi exercită responsabilităţile în deplină independenţă. Fără a aduce 
atingere articolului 18 alineatul (2), membrii Comisiei nu solicită şi nu acceptă instrucţiuni 
din partea niciunui guvern, instituţie, organ, oficiu sau agenţie. Aceştia se abţin de la orice 
act incompatibil cu funcţiile lor sau cu îndeplinirea sarcinilor lor.  

Articolul 246 al doilea paragraf din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene 

[…] 

Membrul Comisiei care a demisionat sau a decedat este înlocuit pe perioada rămasă 
până la încheierea mandatului de un nou membru având aceeaşi cetăţenie, numit de 
Consiliu, de comun acord cu preşedintele Comisiei, după consultarea Parlamentului 
European şi în conformitate cu criteriile menţionate la articolul 17 alineatul (3) al doilea 
paragraf din Tratatul privind Uniunea Europeană. 

[…]  

Extras din dispoziţiile relevante din Acordul-cadru privind relaţiile dintre 
Parlamentul European şi Comisia Europeană: 

PARTEA II. RESPONSABILITATEA POLITICĂ 

[…] 

6. În cazul în care este necesar să se prevadă înlocuirea unui membru al Comisiei în 
cursul exercitării mandatului, în aplicarea articolului 246 al doilea paragraf din TFUE, 
preşedintele Comisiei va analiza cu atenţie rezultatul consultării Parlamentului, înainte să 
îşi exprime acordul cu decizia Consiliului. 

Parlamentul asigură desfăşurarea cu cea mai mare rapiditate a procedurilor sale, 
astfel încât preşedintele Comisiei să poată ţine seama în mod serios de avizul 
Parlamentului, înainte ca respectivul nou membru să fie numit. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.202.01.0001.01.RON&toc=OJ:C:2016:202:TOC#C_2016202RO.01001301
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.202.01.0001.01.RON&toc=OJ:C:2016:202:TOC#C_2016202RO.01001301
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
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În mod similar, în conformitate cu articolul 246 al treilea paragraf din TFUE, atunci 
când perioada rămasă din mandatul Comisiei este scurtă, preşedintele Comisiei va examina 
cu mare atenţie poziţia Parlamentului.  

Uniunea securităţii  

Comisia a prezentat o nouă abordare privind interoperabilitatea 
sistemelor de informaţii 

Comisia Europeană a prezentat, în data de 16 mai 2017 al 7-lea raport privind 
progresele înregistrate către o uniune a securităţii efectivă şi autentică12. Raportul 
furnizează informaţii actualizate privind progresele înregistrate în dosare-cheie şi, în 
plus, se axează pe activitatea în curs desfăşurată în vederea îmbunătăţirii gestionării 
informaţiilor în materie de frontiere şi securitate şi stabileşte noua abordare a Comisiei 
care are ca obiectiv realizarea, până în anul 2020, a interoperabilităţii sistemelor UE de 
informaţii pentru gestionarea securităţii, a frontierelor şi a migraţiei. De asemenea, în 
urma atacurilor cibernetice care au avut loc recent la nivel mondial, în raport se 
subliniază angajamentul Comisiei de a accelera activitatea de revizuire a Strategiei de 
securitate cibernetică a UE din 2013, în scopul de a oferi un răspuns eficace la 
ameninţările cibernetice. 

Raportul stabileşte o nouă abordare privind gestionarea datelor care prevede ca 
toate sistemele UE de informaţii centralizate în materie de gestionare a securităţii, a 
frontierelor şi a migraţiei să fie interoperabile cu respectarea deplină a protecţiei 
datelor şi a drepturilor fundamentale. Principalele elemente ale acestei abordări sunt 
următoarele: 

 portalul de căutare european – menit să permită efectuarea de căutări 
simultane în cadrul sistemelor, cu respectarea deplină a garanţiilor privind protecţia 
datelor şi, eventual, cu norme mai simplificate pentru accesarea sistemelor de către 
autorităţile de aplicare a legii; 

 serviciul comun de corespondenţe biometrice – menit să permită căutări 
între diferite sisteme de informaţii care conţin date biometrice, eventual cu marcaje de 
tip răspuns pozitiv/negativ („hit/no hit”) care să indice legătura cu datele biometrice 
aferente găsite în cadrul altui sistem; 

 registrul comun de date de identitate – care se bazează pe datele de 
identitate alfanumerice (de exemplu, date de naştere, numere de paşaport) şi care 
detectează dacă o persoană este înregistrată cu identităţi multiple în baze de date 
diferite. 

Migraţie, afaceri interne şi cetăţenie  

Transferul şi relocarea: Comisia invită toate statele membre să îşi 
îndeplinească obligaţiile 

Comisia a adoptat în data de 16 mai 2017 al 12-lea raport privind mecanismele 
UE de transfer şi de relocare de urgenţă13, în care se evaluează acţiunile întreprinse din 
12 aprilie 2017 până în prezent. 

                                                           

12 Comunicare: Al 7-lea raport privind progresele înregistrate pentru o uniune a securităţii 
 
13 Comunicare: Al doisprezecelea raport privind transferul şi relocarea; Anexa 1: Transferuri din 

Grecia; Anexa 2: Transferuri din Italia; Anexa 3: Transferuri din Italia şi din Grecia; Anexa 4: Situaţia 
privind relocarea 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20170516_seventh_progress_report_towards_an_effective_and_genuine_security_union_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170516_twelfth_report_on_relocation_and_resettlement_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170516_twelfth_report_on_relocation_and_resettlement_annex_1_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170516_twelfth_report_on_relocation_and_resettlement_annex_1_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170516_twelfth_report_on_relocation_and_resettlement_annex_2_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170516_twelfth_report_on_relocation_and_resettlement_annex_3_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170516_twelfth_report_on_relocation_and_resettlement_annex_4_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170516_twelfth_report_on_relocation_and_resettlement_annex_4_en.pdf
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Ca urmare a intensificării eforturilor depuse de statele membre, numărul 
persoanelor transferate până în prezent în cursul anului 2017 este aproape la fel de 
mare ca totalul corespunzător anului 2016. Numărul total de transferuri se ridică în 
prezent la 18 418, ceea ce demonstrează că mecanismul de transfer funcţionează dacă 
există voinţa de a respecta ceea ce s-a convenit împreună în spiritul cooperării loiale. Cu 
toate acestea, în timp ce majoritatea statelor membre sunt active şi efectuează 
transferuri cu regularitate, unele state nu au efectuat încă niciun transfer, neglijându-şi 
obligaţia legală. În cazul relocării, statele membre au făcut în continuare progrese 
semnificative, oferind până acum căi sigure şi legale unui număr de 16 163 de persoane, 
peste două treimi din relocările convenite în cadrul mecanismului UE. Pornind de la 
recomandările din luna anterioară, raportul de astăzi se axează în special pe acele state 
membre care nu îşi îndeplinesc angajamentele. 

Deşi majoritatea statelor membre sunt în prezent active şi îşi asumă 
angajamente şi efectuează transferuri cu regularitate, Ungaria, Polonia şi Austria sunt 
în continuare singurele state membre care nu au transferat nici măcar o persoană. 
Această situaţie înseamnă nerespectarea obligaţiilor legale care le revin, a 
angajamentelor asumate faţă de Grecia şi Italia şi a principiului partajării echitabile a 
responsabilităţii. Cu toate acestea, Austria s-a angajat în mod oficial să transfere 50 de 
persoane din Italia, o decizie pe care Comisia o consideră binevenită.  

Totodată, Republica Cehă nu a fost activă în cadrul mecanismului timp de 
aproape un an. În acest sens, recomandările formulate în raport se concentrează în 
principal asupra acelor state membre care nu au pus încă în aplicare deciziile 
Consiliului, solicitând, în special, Ungariei şi Poloniei să înceapă imediat asumarea de 
angajamente şi efectuarea de transferuri, Republicii Cehe să reia transferurile fără 
întârziere, iar Austriei, care a început acum să îşi asume angajamente pentru transferuri 
din Italia, să facă acest lucru şi pentru Grecia. 

O serie de state membre ar trebui să îşi sporească angajamentele lunare (Spania, 
Belgia şi Croaţia, atât pentru Italia, cât şi pentru Grecia, Germania,  România  şi  
Slovacia  pentru Grecia, iar Franţa pentru Italia), în timp ce Cipru ar trebui să înceapă 
să îşi asume din nou angajamente pentru Italia şi să efectueze transferuri cât mai 
curând posibil;. 

În ceea ce priveşte relocarea, dacă unele state membre şi ţări asociate şi-au 
îndeplinit deja obiectivele (şi anume, Estonia, Germania, Irlanda, Ţările de Jos, 
Finlanda, Suedia, Regatul Unit, Islanda, Liechtenstein şi Elveţia), eforturile de relocare 
depuse rămân inegale. Nouă state membre (Bulgaria, Cipru, Grecia, Croaţia, Malta, 
Polonia, România, Slovacia şi Slovenia) nu au început încă să efectueze relocări în 
cadrul mecanismelor actuale de la nivelul UE. 
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