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PARLAMENTUL EUROPEAN 
 

Din activitatea comisiilor  

 

 Un fond fiduciar pentru partenerii estici 

    Reuniunea la nivel înalt a Parteneriatului Estic1  din noiembrie 20172  ar trebui 
să pregătească calea înfiinţării unui fond fiduciar pentru partenerii estici şi să 
recompenseze reformele oferindu-le o uniune vamală, au fost de părere deputaţii 
europeni de la Comisia pentru afaceri externe (AFET), în cadrul şedinţei din data de 10 
octombrie a.c. 

Deputaţii europeni salută progresele semnificative înregistrate de la ultimul 
Summit al Parteneriatului Estic, care a avut loc la Riga în 2015 şi subliniază faptul că 
unii parteneri au făcut reforme majore, iar Georgia, Ucraina şi Moldova beneficiază în 
prezent de liber schimb şi de regimuri fără vize UE. 

Pentru următoarea reuniune  deputaţii europeni din Comisia AFET recomandă 
în proiectul de raport referitor la o recomandare a Parlamentului European adresată 
Consiliului, Comisiei şi SEAE privind Parteneriatul Estic, în perspectiva summit-ului 
din noiembrie 20173, următoarele: 

 crearea unui fond fiduciar pentru Ucraina, Georgia şi Moldova, care ar 
putea să se concentreze asupra investiţiilor private şi publice în infrastructura socială şi 
economică; 

 crearea unui model „EaP+” pentru ţările asociate care au realizat progrese 
substanţiale în ceea ce priveşte reformele legate de UE, pentru a le oferi posibilitatea de 

                                                           

1 Parteneriatul estic a fost lansat în 2009 pentru a aprofunda relaţiile politice şi economice dintre 
UE şi cei 6 parteneri est-europeni: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova şi Ucraina. 

2 Cel de-al 5-lea summit al Parteneriatului estic va avea loc la Bruxelles la 24 noiembrie 2017. 
3 2017/2130(INI), raportori Laima Liucija Andrikienė, Knut Fleckenstein. 

http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201710/AFET/AFET(2017)1009_1/sitt-6842367
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a se alătura uniunii vamale, uniunii energetice, uniunii digitale sau chiar spaţiului 
Schengen şi a elimina tarifele de roaming mobil; 

 sprijinirea reformelor economice care vizează eliminarea treptată a 
monopolurilor, limitarea rolului oligarhilor, prevenirea spălării banilor şi a evaziunii 
fiscale; 

 menţinerea presiunii colective asupra Rusiei pentru a rezolva conflictele 
din Ucraina de est, din teritoriile ocupate din Abhazia şi Osetia de sud şi din 
Transnistria; 

 sprijinirea unei misiuni de poliţie a Organizaţiei pentru Securitate şi 
Cooperare în Europa (OSCE) din Ucraina de est. 

Coraportorul Laima Andrikienė (PPE, LT) a declarat că: „(…) Summit-ul 
Parteneriatului Estic ar trebui să introducă un nou dinamism, să stabilească o viziune 
politică clară şi să rămână relevant pentru toţi cei 6 parteneri estici, care au diferite 
aspiraţii. Propunem un model atractiv pe termen lung (EaP +) pentru ţările asociate 
care au făcut progrese substanţiale în punerea în aplicare a reformelor.”  

La rândul său, coraportorul Knut Fleckenstein (S&D, DE) a adăugat că: „(…) 
Parteneriatul Estic are în vedere mai mult decât să semneze acorduri la summit-urile 
bianuale. Este vorba despre susţinerea partenerilor est-europeni ai UE pentru 
punerea în aplicare a unor reforme importante în domeniul democraţiei, al statului de 
drept şi al libertăţilor fundamentale. Vrem să vedem mai multe progrese în ceea ce 
priveşte reformele şi o mai bună implementare a iniţiativelor convenite anterior." 

Documentul va fi votat în plenul Parlamentului European în sesiunea din 
noiembrie a.c., la Strasbourg. 

 
 Eficienţa energetică a clădirilor 

Conform noilor reguli, care au fost votate în Comisia pentru industrie, cercetare 
şi energie (ITRE), în data de 11 octombrie a.c., clădirile din UE trebuie să fie foarte 
eficiente din punct de vedere energetic până în anul 2050 şi, totodată să se înregistreze 
şi o economie de bani în acest sens.   

Regulile4 care vizează orientarea spre eficienţa energetică şi eficienţa costurilor 
atunci când clădirile existente sunt renovate în UE actualizează Directiva privind 
performanţa energetică a clădirilor (EPBD) şi fac parte din pachetul „Energia curată 
pentru toţi europenii.” 

Deputaţii europeni doresc o strategie clară, prin care clădirile publice şi cele 
private să fie eficiente din punct de vedere energetic până în anul 2050. S-a propus 
introducerea unor criterii de reducere a consumului de energie pentru anii 2030 - 
2040, precum şi indicatori de progres măsurabili pentru a evalua modul în care 
clădirile contribuie la energia globală a UE prin obiectivele de eficienţă. 

 Trebuie, de asemenea, adăugată infrastructura pentru încărcarea vehiculelor 
electrice din clădirile noi şi din cele care sunt supuse unor renovări majore şi pentru  
infrastructura de parcare în clădirile cu mai mult de 10 locuri de parcare. 

                                                           

4 Proiect de raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului 
de modificare a Directivei 2010/31/UE privind performanţa energetică a clădirilor - COM(2016)0765 – 
2016/0381(COD)  

http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201710/ITRE/ITRE(2017)1011_1P/sitt-6842388
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201710/ITRE/ITRE(2017)1011_1P/sitt-6842388
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 Deputaţii europeni au aprobat utilizarea unui instrument de măsurare - 
indicator de inteligenţă - pentru a contribui la reducerea consumului de energie prin 
adaptarea clădirii la nevoile ocupanţilor.  

 Raportorul Bendt Bendtsen (PPE, DK) a menţionat că: „(…) Am obţinut o 
majoritate solidă pentru a stimula renovarea eficienţei energetice. Este esenţial ca 
statele membre să manifeste un angajament clar şi să ia măsuri concrete în 
planificarea lor pe termen lung. Aceasta include facilitarea accesului la instrumente 
financiare, arătând investitorilor că priorităţile sunt renovarea eficienţei energetice, 
şi permiterea autorităţilor publice să investească în clădiri performante.” 

Aproximativ 75% din clădiri sunt ineficiente din punct de vedere energetic şi, în 
funcţie de statul membru, numai 0,4-1,2% dintre acestea sunt renovate în fiecare an. 
Industria construcţiilor generează aproximativ 9% din PIB-ul european şi reprezintă 18 
milioane de locuri de muncă. Este esenţial ca statele membre să manifeste un 
angajament clar şi să ia măsuri concrete în planificarea lor pe termen lung. Aceasta 
include facilitarea accesului la instrumente financiare, arătând investitorilor că 
rentabilizarea eficienţei energetice se află într-o ordine a priorităţilor şi poate permite 
autorităţilor publice să investească în clădiri performante. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Clădirile consumă cea mai mare parte a energiei în Europa                                
absorbind 40% din energia finală 
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 Politica în domeniul azilului 

Statele membre ale UE găzduiesc 8% dintre refugiaţii lumii. În anul 2015, un 
număr de 22 de ţări ale UE au primit 13.000 de persoane, în timp ce SUA a primit 
70.000 de refugiaţi. Deputaţii europeni solicită, prin urmare, statelor membre să 
intensifice atât eforturile de relocare şi să crească numărul de locuri de reinstalare 
pentru a-şi asuma o parte echitabilă din responsabilitatea globală. Se doreşte ca UE să 
preia cel puţin 20% din necesarul anual de reinstalare. În anul 2017 aceasta ar însuma 
aproximativ cca. 250.000 de persoane.  

Deputaţii europeni de la Comisia pentru libertăţi civile justiţie şi afaceri interne 
(LIBE), au votat, pe data de 12 octombrie a.c., Cadrul Uniunii de relocare5, care oferă 
resortisanţilor ţărilor terţe protecţie internaţională şi prevede călătorii sigure şi legale 
în UE pentru persoanele apatride sau refugiaţii vulnerabili a căror nevoie de protecţie 
internaţională a fost recunoscută. Propunerea stabileşte norme comune privind 
primirea şi transferul persoanelor care au solicitat protecţie într-un stat membru şi  
face parte din reforma Comisiei Europene privind 
sistemul european comun de azil şi din strategia 
privind o mai bună gestionare a migraţiei, 
prevăzută de Agenda europeană privind migraţia. 

Deputaţii europeni doresc ca statele membre 
să ofere persoanelor în cauză o soluţie durabilă, în 
primul rând prin acordarea statutului de refugiat şi 
prin acordarea de permise de şedere permanentă.   

 Comisia pentru industrie, cercetare şi 
energie (ITRE) a solicitat alinierea la programul de 
reinstalare al UNHCR6. Relansarea nu ar trebui să 
fie un instrument pentru alte obiective de politică 
externă sau să fie condiţionată de cooperarea cu 
ţările terţe în alte probleme legate de migraţie, aşa 
cum a propus iniţial Comisia Europeană. În 
schimb, reinstalarea ar trebui să fie un program 
umanitar, iar programul UE de reinstalare ar trebui să se bazeze pe nevoile globale de 
reinstalare lansate de UNHCR în fiecare an. UNHCR ar fi principala instituţie care va 
trimite cazurile de reinstalare statelor membre. Statele membre şi organizaţiile 
relevante ar putea, de asemenea, să facă trimiteri. 

Raportorul Malin Björk (GUE, SE) consideră că: „(…) Acest vot dă un mesaj 
pozitiv şi arată că Parlamentul European se sprijină pe un program de reinstalare, 
bazat pe solidaritate şi nevoi umanitare. Acesta este un pas important pentru toţi cei 
care ne-am străduit să creăm căi legale şi sigure pentru persoanele care au nevoie de 
protecţie internaţională.”  

 

                                                           

5 Proiect de raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului de instituire a cadrului de relocare al Uniunii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 
516/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului - COM(2016)0468 – 2016/0225(COD), raportor 
Malin Björk (GUE/NGL). 

6 UE doreşte să creeze căi sigure şi legale de intrare în UE pentru solicitanţii de azil, astfel încât 
să nu fie obligaţi să îşi rişte viaţa şi economiile de-o viaţă apelând la persoane care introduc ilegal 
migranţi şi la traficanţi de persoane. Un program de reinstalare voluntară convenit de statele membre ale 
UE prevede transferul a 22 500 de persoane din afara UE către un stat membru al UE. 

La fiecare 2 ani, UE își va adopta planul 
de relocare, în consultare cu Comitetul la 
nivel înalt de reinstalare și pe baza 
previziunilor anuale ale UNHCR.  

Fondul pentru azil, migrație și integrare 
(AMIF), creat în 2014, oferă statelor membre 
6.000 euro dacă reinstalează pe cineva prin 
intermediul programelor naționale de 
reinstalare. Acesta va oferi 10.000 de euro 
pentru fiecare persoană reinstalată, în cazul 
în care statele membre se încadrează în 
Cadrul UE de relocare. 

 

http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201710/LIBE/LIBE(2017)1011_1/sitt-6842414
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201710/LIBE/LIBE(2017)1011_1/sitt-6842414
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-829_ro.htm
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PREŞEDINŢIA ESTONIANĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 
 

Reuniunea Consiliului pentru agricultură şi pescuit 

(AGRIFISH) 

 În data de 9 octombrie 2017 a avut loc în Luxembourg reuniunea Consiliului 
pentru agricultură şi pescuit. Pe ordinea de zi s-au aflat următoarele subiecte: ultimele 
evoluţii ale pieţii agricole, Agenda 2030 pentru o dezvoltare durabilă precum şi 
capturile total admisibile pentru pescuit în Marea Baltică pentru anul 2018. 

În deschiderea lucrărilor reprezentanţii Comisiei au informat Consiliul cu privire 
la ultimele evoluţii din cele mai importante pieţe agricole. Miniştrii au fost de acord, în 
mare măsură, cu evaluarea Comisiei potrivit căreia pieţele sunt în curs de redresare dar 
au reafirmat necesitatea de a se urmări îndeaproape viitoarele evoluţii legate de cotele 
de zahăr, condiţiile climatice dificile din mai multe state membre, pesta porcină 
africană şi importurile de orez. Referitor la piaţa produselor lactate, Comisia a atras 
atenţia asupra  stocurilor de lapte praf degresat care au fost deţinute  în timpul recentei 
crize, pentru ca acestea să fie repuse în circulaţie  în viitor. În urma punerii în aplicare a 
ultimului pachet de măsuri de ajutor, situaţia pieţelor cărnii de porc, a lactatelor şi 
cărnii de vită s-a îmbunătăţit iar preţurile au crescut, mai ales în anul 2017 datorită 
exporturilor. Cu toate acestea încă sunt unele  sectoare afectate, precum cel al păsărilor, 
în timp ce altele urmează să se confrunte cu tranziţii serioase,cum este de exemplu 
sectorul zahărului.  

În continuare miniştrii au susţinut un schimb de puncte de vedere cu privire la 
punerea în aplicare a Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă şi implicaţiile acesteia 
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asupra agriculturii din UE, în special în perspectiva viitoarei politicii agricole comune.     
În dezbaterea care a urmat miniştrii au fost de acord, în general, că agricultura este 
esenţială pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă şi că instrumentele 
politice ale acesteia vor trebui să fie îmbunătăţite în continuare, pentru a putea face faţă 
noilor dificultăţi legate de securitatea  alimentară şi de schimbările climatice. 

În ceea ce priveşte pescuitul miniştrii au ajuns la un acord cu privire la 
posibilităţile de pescuit pentru anul 2018 cu privire la anumite stocuri de peşte din 
Marea Baltică. 

În conformitate cu propunerea Comisiei care are la bază avizul ştiinţific al 
Consiliului Internaţional pentru Exploatarea Apelor Maritime (IECS)7, se prevede 
menţinerea capturilor pentru codul din zona de vest şi creşterea capturilor pentru 
speciile de  hering din zona centrală cu 20%  şi şprot cu 1%. Stocurile de peşti pentru 
care s-a convenit reducerea capturilor admisibile sunt: heringul din Golful Riga cu 10%, 
somonul din Golful Finlandei cu 5%, somonul din bazinul principal cu 5%,  codul din 
zona de est cu 8% şi heringul din Golful Botnic cu 40%. 

La stabilirea capturilor totale admisibile (TAC)8 au fost avute în vedere 
obiectivele politicii comune în domeniul pescuitului, progresele înregistrate în 
atingerea producţiei maxime durabile (MSY)9 principiile planului multianual pentru 
stocurile din Marea Baltică precum şi avizul ştiinţific al Consiliului Internaţional pentru 
Exploatarea Apelor Maritime. 

 

Reuniunea Consiliului pentru afaceri economice şi monetare 

(ECOFIN) 

La 10 octombrie 2017, Consiliul ECOFIN a adoptat directiva privind 
mecanismele de soluţionare a litigiilor fiscale în UE. 

Noua directivă consolidează mecanismele utilizate pentru a soluţiona litigiile 
care decurg din interpretarea acordurilor privind eliminarea dublei impuneri. Directiva 
a fost adoptată în cadrul unei reuniuni a Consiliului ECOFIN, fără dezbatere. Această 
etapă a survenit în urma unui acord obţinut în cadrul reuniunii ECOFIN din 23 mai 
2017. 

Dl Toomas Tõniste, ministrul de finanţe al Estoniei, ţară care deţine în prezent 
preşedinţia Consiliului UE, a declarat că „(...) acest nou sistem aduce o îmbunătăţire 
semnificativă. El va încuraja investiţiile prin crearea unui mediu fiscal mai favorabil 
şi prin reducerea costurilor pentru întreprinderi”. 

Directiva se bazează pe Convenţia 90/436/CEE privind eliminarea dublei 
impuneri în legătură cu ajustarea profiturilor întreprinderilor asociate. 

În cadrul acestei şedinţe, miniştrii de finanţe din statele UE au adoptat o serie de  
concluzii privind finanţarea combaterii schimbărilor climatice. 

Astfel, Consiliul ECOFIN reafirmă sprijinul ferm al UE şi al statelor sale membre 
pentru punerea în aplicare, în timp util, a Acordului de la Paris precum şi a Agendei 
2030 pentru dezvoltare durabilă. De asemenea, Consiliul ECOFIN reiterează 

                                                           

7
 International Council for the Exploration of the Sea  

8 Total Allowable Catches 
9 Maximum sustainable yield 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9806-2017-INIT/ro/pdf
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/10/10-conclusions-climate-change/
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importanţa realizării de progrese rapide şi ambiţioase cu privire la obiectivul cu rol 
transformator al Acordului de la Paris de a corela fluxurile de finanţare cu acţiuni care 
vizează o dezvoltare bazată pe emisii scăzute de gaze cu efect de seră şi rezistentă la 
schimbările climatice, precum şi importanţa luării de măsuri, atât la nivel individual, 
cât şi colectiv, în vederea concretizării acestui răspuns global la ameninţarea 
reprezentată de schimbările climatice. Miniştrii de finanţe europeni au reafirmat 
importanţa reflectării acestui obiectiv în evaluarea progreselor înregistrate în atingerea 
obiectivelor pe termen lung ale Acordului de la Paris, inclusiv prin bilanţul global, şi 
exprimă  nevoia de a dezvolta metode şi modalităţi pentru cuantificarea în continuare a 
progreselor colective în direcţia aplicării articolului 2 din Acordul de la Paris. 

 

Reuniunea Consiliului justiţie şi afaceri interne 

În cadrul reuniunii Consiliului justiţie şi afaceri interne din data de 12 octombrie 
2017 miniştrii au adoptat regulamentul de instituire a Parchetului European (EPPO)10. 
Parchetul European va fi responsabil de investigarea, urmărirea penală şi aducerea în 
faţa justiţiei a autorilor infracţiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale 
Uniunii. Acesta va reuni eforturile europene şi naţionale de asigurare a respectării legii, 
pentru a contracara fraudele îndreptate împotriva UE. 

  ” (…) Instituirea Parchetului European este un pas important pentru 
cooperarea judiciară europeană, care va contribui la protejarea banilor 
contribuabililor. Chiar şi atunci când infractorii acţionează la nivel transfrontalier, 
acum putem să ne asigurăm că aceştia sunt aduşi în faţa justiţiei şi că banii 
contribuabililor sunt recuperaţi,” a declarat Urmas Reinsalu, ministrul estonian al 
justiţiei. 

În continuare, miniştrii au susţinut o dezbatere cu privire la Propunerea de 
Regulament privind recunoaşterea reciprocă a ordinelor de îngheţare şi de confiscare11. 
Discuţiile s-au concentrat pe domeniul de aplicare al Propunerii de Regulament în 
special dacă acesta ar trebui să cuprindă şi ordinele de confiscare având in vedere faptul 
că sunt direct legate de activitatea infracţională căreia i se aplică garanţii procedurale 
specifice. În final miniştrii au convenit că sistemele de confiscare preventivă ar trebui să 
fie reglementate de propunerea de regulament în discuţie. 

Miniştrii au adoptat concluziile privind aplicarea Cartei Drepturilor 
Fundamentale a UE în 2016. Consiliul a recunoscut că protecţia drepturilor 
fundamentale este un aspect orizontal care afectează toate domeniile de activitate ale 
UE şi care se poate realiza numai cu sprijinul şi cooperarea activă a tuturor părţilor 
interesate, atât la nivelul UE, cât şi la nivel naţional. În acest context s-a subliniat  rolul  
Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în interpretarea şi aplicarea Cartei în UE, a  
Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale în furnizarea de asistenţă şi expertiză şi al 
organizaţiilor societăţii civile. Lucrările s-au concentrat pe domenii precum: securitatea 
internă, azilul şi migraţia, drepturile copilului, combaterea rasismului şi a xenofobiei, 
violenţa împotriva femeilor, pluralismul mass-mediei şi aderarea UE la CEDO. 

Miniştrii au mai dezbătut Propunerea de Regulament privind extinderea 
Sistemului european de informaţii cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) în baza unui 
sistem centralizat. Majoritatea statelor membre au convenit că sistemul ECRIS ar trebui 

                                                           

10
 Comunicat de presă privind adoptarea regulamentului de instituire a Parchetului European 

11 COM(2016) 819 final 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12913-2017-INIT/ro/pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/10/12-eppo-20-ms-confirms/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-RO/TXT/?uri=CELEX:52016PC0819&from=ENl
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să cuprindă informaţii cu privire la resortisanţii ţărilor terţe condamnaţi chiar şi în 
cazul în care persoana în cauză deţine cetăţenia unui stat membru al UE. De asemenea, 
miniştrii au mai dezbătut introducerea amprentelor digitale în sistem. În urma 
discuţiilor s-a ajuns la un compromis  prin ca acestea să fie introduse în cazul  existenţei 
unei pedepse sau a unei măsuri de siguranţă privative de libertate pentru săvârşirea 
unei infracţiuni cu premeditare. 

În partea a doua a lucrărilor destinată domeniului afaceri interne miniştrii au 
susţinut un schimb de puncte de vedere privind propunerea Comisie Europene de 
modificare a Codului Frontierelor Schengen. Aceasta cuprinde norme privind 
reintroducerea temporară a controalelor la frontierele interne. Discuţiile pe această 
temă vor continua la nivel tehnic. 

Miniştrii au luat act de informările din partea Grupului de combatere a 
terorismului şi Europol privind îmbunătăţirea cooperării dintre autorităţile 
responsabile cu aplicarea legii şi cele din serviciile de informaţii. 

În continuare, miniştrii au evaluat stadiul propunerilor legislative privind  
reforma Sistemului european comun de azil şi de relocare, pe baza unui raport al 
Preşedinţiei, după cum urmează: propunerea privind Agenţia pentru Azil a UE (s-a 
ajuns la un acord general ad referendum în iunie 2017), propunerile Eurodac şi privind 
standardele minime pe care trebuie să le îndeplinească resortisanţii ţărilor  terţe pentru 
a beneficia de protecţie internaţională (sunt în desfăşurare negocieri cu Parlamentul 
European), propunerea de regulament privind relocarea şi directiva privind condiţiile 
de primire (actuala preşedinţie doreşte obţinerea unui mandat din partea Consiliului 
pentru începerea negocierilor cu Parlamentul European). 

 

Reuniunea Consiliului pentru mediu 

s ConsiliÎn cadrul reuniunii Consiliului pentru mediu din data de 13 octombrie 2017 
miniştrii au adoptat concluziile privind Acordul de la Paris şi agenda pentru pregătirea 
reuniunilor   CCONUSC12 de la Bonn din 6-17 noiembrie 2017. 

    Miniştrii au salutat intrarea în vigoare a Acordului de la Paris, şi au subliniat  
faptul că acesta este ireversibil iar punerea sa în aplicare, în integralitate, este esenţială 
pentru securitatea şi prosperitatea întregii planete. 

  În concluziile s-a menţionat că fenomenele meteorologice extreme  au sporit în 
intensitate şi că sunt rezultatul schimbărilor climatice. În acest context a fost subliniată 
necesitatea  participării fiecărei ţări în parte la consolidarea răspunsului global pentru  
combaterea  schimbărilor climatice şi pentru atingerea obiectivelor pe termen lung ale 
Acordului de la Paris. Uniunea Europeană  şi-a reconfirmat angajamentul de a continua 
punerea în aplicare a politicilor în materie de schimbări climatice, în concordanţă cu 
cadrul de politici privind clima şi energia pentru 2030 pentru Uniunea Europeană, 
convenit de Consiliul European din octombrie 2014. De asemenea,  au fost  salutate 
progresele înregistrate în procesul de aplicare a contribuţiei stabilite la nivel naţional 
(CSN) a UE şi a statelor sale membre, în vederea realizării obiectivului de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră la nivel intern cu cel puţin 40 % până în 2030, 
comparativ cu nivelurile din 1990, precum şi importanţa obiectivelor pe termen lung şi 
a ciclurilor de revizuire la cinci ani. 

                                                           

12
 Convenţia Cadru A ONU privind  schimbările climatice 

http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/10/13-conclusions-paris-agreement-and-unfccc-meetings/
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  Totodată, miniştrii au mai subliniat că Uniunea este pe cale să îşi îndeplinească 
obiectivul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru anul 2020 privind 
reducerea emisiilor cu 20% faţă de 1990 şi că UE şi statele sale membre îşi îndeplinesc 
deja obligaţiile în cadrul celei de a doua perioade de angajament a Protocolului de la 
Kyoto. De asemenea, a fost menţionată creşterea contribuţiilor care rezultă din 
cooperarea multilaterală prin intermediul convenţiei, din acţiunile voluntare şi de 
colaborare, prin intermediul Planului global de acţiune împotriva schimbărilor 
climatice (GCAA) pentru realizarea obiectivelor Acordului de la Paris. Referitor la 
finanţarea necesară atât UE cât şi statele sale membre sunt angajate, în continuare, în 
mobilizarea finanţării internaţionale, ca parte a obiectivului colectiv al ţărilor dezvoltate 
de a mobiliza în comun 100 de miliarde USD pe an, până în 2020. 

  În final, concluziile au vizat pregătirile pentru reuniunea COP 23  de la Bonn. În 
acest sens miniştrii au salutat consultările transparente şi favorabile incluziunii 
desfăşurate de către actuala preşedinţie COP marocană. Viitoarea preşedinţie COP a 
Republicii Insulelor Fiji în mai 2017 va organiza dialogului de facilitare din 2018, care 
va pregăti contribuţiile stabilite la nivel naţional (CSN) în conformitate cu punctul 20 
din Decizia 1/CP21. COP23 va fi primul moment politic major după conferinţa de la 
Paris în care părţile vor face bilanţul eforturilor lor colective în direcţia atingerii 
obiectivului stabilit la articolul 4 alineatul (1) din Acordul de la Paris. 
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COMISIA EUROPEANĂ 
 

 Ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale, competenţe şi 

mobilitatea forţei de muncă 

Raportul Comisiei arată o creştere pronunţată a salariilor şi o 
tranziţie mai rapidă de la şomaj la ocuparea unui loc de muncă 

Comisia a prezentat, în data de 13 octombrie 2017, raportul anual privind 
evoluţiile pieţei muncii şi ale salariilor din Europa. 

Raportul privind evoluţiile pieţei muncii şi ale salariilor din Europa analizează 
piaţa muncii dintr-o perspectivă macroeconomică. El prezintă o analiză a evoluţiilor 
recente în ceea ce priveşte ocuparea forţei de muncă şi salariile, studiind zona euro şi 
ansamblul UE în comparaţie cu partenerii săi comerciali de la nivel mondial. Fiecare 
ediţie cuprinde un capitol tematic care aprofundează analiza macroeconomică a unui 
aspect relevant.  

Ediţia din acest an confirmă tendinţele pozitive de pe piaţa muncii care au fost 
observate în UE. Ocuparea forţei de muncă din UE depăşeşte nivelurile dinaintea crizei, 
cu peste 235 de milioane de persoane încadrate în muncă. Şomajul, care în prezent este 
de 7,6 %, se apropie şi el de nivelurile anterioare recesiunii. În plus, raportul arată că a 
devenit mai uşor pentru şomeri să îşi găsească un loc de muncă. Pe de altă parte, 
regimurile de muncă mai flexibile au generat avantaje atât pentru întreprinderi, cât şi 
pentru persoane, dar în unele cazuri au dus la un decalaj între lucrătorii care deţin 
diferite tipuri de contracte, astfel încât lucrătorii cu un contract temporar şi cei care 
desfăşoară o activitate independentă sunt mai puţin protejaţi. 

Raportul privind evoluţiile pieţei muncii şi ale salariilor din 2017 arată, de 
asemenea, că în 2016 salariile din zona euro au crescut cu 1,2 % şi că în aproape toate 
statele membre s-a înregistrat o creştere a salariilor. Statele membre cu niveluri ale 
salariilor comparativ scăzute (cum ar fi ţările baltice, Ungaria şi România) au 
înregistrat cele mai mari creşteri. Aceasta înseamnă că salariile se îndreaptă spre 
convergenţă la nivel european. Cu toate acestea, în multe ţări rata de creştere a 
salariilor este în continuare mai scăzută decât se preconizase pe baza recentelor scăderi 
ale şomajului. În plus, în aproape toate statele membre salariile lucrătorilor temporari 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=ro&pubId=8040&furtherPubs=yes
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sunt mai mici decât cele ale lucrătorilor permanenţi, în special în statele membre în 
care ponderea lucrătorilor în regim temporar este mai mare. 

Stabilitate financiară, servicii financiare şi uniunea pieţelor de 

capital 

Orientări pentru statele membre în ceea ce priveşte vânzările de 
terenuri agricole  

Comisia Europeană a prezentat, în data de 12 octombrie 2017, orientări13 care să 
ajute statele membre să îşi protejeze terenurile agricole împotriva unor ameninţări 
precum specularea excesivă a preţurilor şi concentrarea drepturilor de proprietate. 

Terenul agricol reprezintă un capital limitat şi special, care merită o protecţie 
specială. Prin urmare, unele state membre impun restricţii la achiziţionarea de terenuri 
agricole. În acelaşi timp, investiţiile străine sunt o sursă importantă de capital, de 
tehnologie şi de cunoştinţe. Acestea pot stimula productivitatea şi pot îmbunătăţi 
accesul întreprinderilor locale la finanţare. Normele UE privind libera circulaţie a 
capitalurilor sunt esenţiale pentru a se asigura investiţiile transfrontaliere. Statele 
membre ale UE au dreptul de a restricţiona vânzările de terenuri agricole, în scopul de a 
conserva comunităţile agricole şi de a promova agricultura durabilă. Atunci când impun 
astfel de restricţii trebuie însă să respecte dreptul Uniunii, în special normele privind 
libera circulaţie a capitalului. În  anul 2015, Comisia a lansat proceduri de constatare a 
neîndeplinirii obligaţiilor14 împotriva statelor membre care „discriminează” investitorii 
din alte ţări ale UE şi creează restricţii disproporţionate în ceea ce priveşte investiţiile 
transfrontaliere.  

Documentul prezentat clarifică faptul că statele membre au competenţa de a 
decide cu privire la măsurile de control al vânzărilor de terenuri agricole. Conform 
clarificărilor aduse de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, anumite restricţii pot fi 
acceptabile, în următoarele condiţii: 

 autorizaţii prealabile emise de autorităţile naţionale pentru achiziţionarea 
de terenuri; 

 limite privind dimensiunea terenului ce urmează să fie achiziţionat; 

 drepturi de preempţiune care permit anumitor categorii de cumpărători 
să achiziţioneze terenuri agricole înainte ca acesta să fie vândut altor persoane 
interesate; din categoria cumpărătorilor care beneficiază de aceste drepturi fac parte 
agricultorii, vecinii, coproprietarii şi statul; 

 intervenţia statului asupra preţurilor. 

Cu toate acestea, legislaţia UE nu permite impunerea de restricţii 
discriminatorii, cum ar fi cerinţele generale privind reşedinţa ca precondiţie pentru 
achiziţionarea de terenuri. 

                                                           

13 Comunicare privind vânzarea de terenuri agricole 
14 În mai 2016, Comisia Europeană a solicitat Bulgariei, Ungariei, Letoniei, Lituaniei şi Slovaciei să 
respecte normele UE privind vânzările de terenuri agricole. Anumite dispoziţii din legislaţia acestor state 
membre îngrădesc achiziţionarea de terenuri agricole de către cetăţenii şi societăţile din UE, fiind 
considerate discriminatorii sau excesiv de restrictive. Aceste legi au fost introduse ca urmare a expirării 
derogărilor tranzitorii din domeniul de aplicare al libertăţii de achiziţionare de terenuri agricole, de care 
unele state membre au beneficiat atunci când au aderat la UE. 
 

http://ec.europa.eu/finance/docs/law/171012-communication-acquisition-of-farmland_en.pdf


 COMISIA EUROPEANĂ

 

15 

 

De asemenea, restricţiile disproporţionate privind investiţiile transfrontaliere 
sunt ilegale. Pe baza jurisprudenţei, se consideră ca fiind disproporţionate, în special, 
următoarele măsuri: 

 să se impună, de către cumpărător, obligaţii de exploatare a terenurilor; 

 să se interzică cumpărarea de terenuri de către societăţi; 

 să se solicite calificări necesare pentru desfăşurarea activităţilor agricole 
drept condiţie prealabilă pentru cumpărarea de terenuri. 

 

Comisia a lansat un apel pentru finalizarea uniunii bancare sub toate 
aspectele sale până în 2018 

Comisia a prezentat o comunicare15 care schiţează o traiectorie pentru ajungerea 
la un acord cu privire la toate aspectele restante ale uniunii bancare, pe baza 
angajamentelor asumate de către Consiliu. Această comunicare precede reuniunea la 
nivel înalt a zonei euro din luna decembrie, finalizarea uniunii bancare fiind astfel 
abordată într-un format inclusiv, în cadrul discuţiilor privind aprofundarea UEM.  

Principalele elemente ale comunicării includ:  

 an acord rapid privind pachetul bancar; 

 progrese privind sistemul european de asigurare a depozitelor; 

 un mecanism de sprijin bugetar pentru uniunea bancară; 

 reducerea stocului de credite neperformante; 

 măsuri posibile pentru titlurile garantate cu obligaţiuni suverane; 

 asigurarea în continuare a unei supravegheri de înaltă calitate. 

 

Politica regională  

Noul raport privind coeziunea completează dezbaterea privind 
fondurile UE după 2020 

Comisia a prezentat Cel de al 7-lea raport privind coeziunea16, luând pulsul 
regiunilor din UE, trăgând concluzii legate de cheltuielile aferente politicii de coeziune 
în timpul anilor de criză şi stabilind cadrul pentru politica de coeziune de după 2020. 

Analizând situaţia actuală a coeziunii economice, sociale şi teritoriale din UE, 
raportul privind coeziunea examinează Uniunea în profunzime: economia Europei este 
pe cale de redresare, însă continuă să existe disparităţi între statele membre şi în 
interiorul acestora. 

 

 

                                                           

15 COM(2017) 592, Comunicarea privind finalizarea uniunii bancare 
16 COM(2017) 583 Regiunea mea, Europa mea, Viitorul nostru: Cel de al 7-lea raport privind coeziunea 
economică, socială şi teritorială (RO, sinteză) 
Cel de al 7-lea raport privind coeziunea economică, socială şi teritorială (EN, raportul integral) 
 

http://ec.europa.eu/finance/docs/law/171011-communication-banking-union_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=COM:2017:583:FIN&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=COM:2017:583:FIN&from=EN
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/cohesion-report/
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Comisarul pentru 
politică regională, 
Corina Creţu, a 

declarat: „(…)Raportul 
arată clar că Uniunea 
noastră are nevoie de 
mai multă coeziune. 
Deşi criza s-a încheiat, 
ea a lăsat evident 
cicatrici în multe 
regiuni. Acestea vor 
avea nevoie de politica 
de coeziune pentru a 
răspunde provocărilor 
actuale şi viitoare.”  

 

Raportul 
menţionează că politica regională serveşte celor trei scopuri principale: să valorifice 
globalizarea, să nu lase pe nimeni în urmă şi să sprijine reformele structurale. 

O politică la nivelul UE 

În ultimele două decenii, politica de coeziune a dat rezultate în toate regiunile 
UE şi a constituit o sursă majoră de investiţii. Ea a creat în mod direct 1,2 milioane de 
locuri de muncă în UE în ultimii 10 ani, în vreme ce investiţiile publice favorabile 
creşterii economice au cunoscut scăderi drastice în multe state membre. 

Raportul privind coeziunea arată că regiunile se dezvoltă, însă nu toate în acelaşi 
ritm. Multe regiuni a căror bogăţie se apropie de media UE par a fi blocate într-o 
„capcană a veniturilor medii”. Unele au suportat costurile globalizării fără să se bucure 
încă de beneficiile acesteia, înregistrând, adesea, pierderi semnificative de locuri de 
muncă şi manifestând incapacitate în a realiza transformarea industrială. Acestea vor 
avea nevoie de sprijin financiar suplimentar pentru a stimula crearea de locuri de 
muncă şi schimbările structurale. 

În plus, raportul evidenţiază faptul că nivelul actual al investiţiilor nu este 
suficient pentru a atinge obiectivele pentru 2030 privind cotele de energie din surse 
regenerabile şi emisiile reduse de gaze cu efect de seră. Prin urmare, toate regiunile UE 
vor avea nevoie de mai multe fonduri pentru a realiza decarbonizarea. 

Valorificarea globalizării 

Pentru a nu se da învinse în faţa unei economii globalizate, regiunile trebuie să 
îşi modernizeze economiile şi să creeze valoare. Întrucât doar câteva regiuni din UE pot 
fi astăzi deschizătoare de drumuri, sunt necesare investiţii suplimentare în domeniul 
inovării, al digitizării şi al decarbonizării. Dincolo de finanţare, ar trebui încurajate 
legături eficiente între centrele de cercetare, întreprinderi şi servicii. 

Refuzul de a lăsa pe cineva în urmă 

Unele regiuni se confruntă cu un exod masiv, în timp ce multe oraşe se află sub 
presiune din cauza nou-veniţilor care îşi caută perspective mai bune, inclusiv migranţii. 
Deşi rata ocupării forţei de muncă în UE a atins o nouă valoare record, rata şomajului, 
în special în rândul tinerilor, este încă mai mare decât nivelurile din perioada 
anterioară crizei. 

https://cohesiondata.ec.europa.eu/Country-Level/-of-Cohesion-Policy-per-Member-State-to-public-inv/7bw6-2dw3/data
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/regional_ro
http://ec.europa.eu/regional_policy/mapapps/7cr/7cr.html?layer=unemp
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Combaterea şomajului, sprijinirea cetăţenilor pentru a-şi dezvolta competenţele 
şi a înfiinţa întreprinderi, combătând în acelaşi timp excluziunea şi discriminarea, sunt 
acţiuni care vor avea nevoie de investiţii suplimentare. Coeziunea socială a Uniunii 
noastre în viitorul apropiat depinde de acestea. 

Sprijinirea reformelor structurale 

Îmbunătăţirea administraţiei publice stimulează competitivitatea şi creşterea 
economică şi optimizează impactul investiţiilor. Asemenea documentului de reflecţie, 
raportul privind coeziunea confirmă faptul că legătura dintre politica de coeziune şi 
guvernanţa economică a UE ar putea avea nevoie să fie consolidată pentru a sprijini 
reforme în vederea unui mediu favorabil creşterii economice. 

La începutul anului 2018, va fi lansată o consultare publică referitoare la 
viitoarea politică de coeziune. În mai 2018, va fi prezentată propunerea Comisiei pentru 
cadrul financiar multianual (CFM), urmată de propuneri pentru politica de coeziune de 
după 2020. 

BREXIT  

A cincea rundă de negocieri dintre  UE şi Regatul Unit  

Cea de-a cincea rundă de negocieri privind Brexitul a fost demarată la data de 9 
octombrie 2017, la Bruxelles, şi s-a încheiat la data de 12 octombrie 2017.  Dl Michel 
Barnier, negociator-şef al UE şi dl David Davis, secretarul de stat al Regatului Unit 
pentru Uniunea Europeană, au reprezentat cele 2 părţi implicate în proces. Deşi 
discuţiile s-au desfăşurat într-o atmosferă constructivă, nu s-a ajuns la progrese majore.    

Cu privire la drepturile cetăţenilor, UE şi Regatul Unit împărtăşesc obiective 
comune:     

 acordul de retragere are efecte directe, ceea ce face esenţială garantarea 
efectivă a drepturilor tuturor cetăţenilor;  

 interpretarea acestor drepturi ca fi pe deplin compatibilă între Uniunea 
Europeană şi Regatul Unit.   

În ceea ce priveşte Irlanda:    

 s-au făcut unele progrese privind spaţiul comun de călătorie ; 

 este necesară o mai bună înţelegere pentru a identifica soluţii la 
provocările reprezentate de cooperarea nord-sud; 

 s-a ajuns la un acord cu privire la cele şase principii propuse de UE pentru 
a proteja Acordul din Vinerea Mare în toate dimensiunile sale. 

Cu privire la reglementarea financiară:    

 Regatul Unit a confirmat că va onora angajamentele luate în cursul 
apartenenţei sale la UE, dar nu a fost în măsură să precizeze care sunt aceste 
angajamente; 

 au avut loc discuţii tehnice, dar,în cadrul negocierilor, nu au fost realizate 
progrese; 

 dl. Michel Barnier şi-a arătat preocuparea din ce în ce mai mare în ceea ce 
priveşte un  blocaj asupra acestui subiect.     

http://ec.europa.eu/regional_policy/mapapps/7cr/7cr.html?layer=eqgi
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-3921_en.htm
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În acest context, Michel Barnier, a concluzionat că nu este în măsură să 
recomande Consiliului European să iniţieze discuţii cu privire la relaţiile viitoare. 
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Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri 

externe şi politica de securitate, dna Federica Mogherini 

 În data de 11 octombrie 2017, Înaltul Reprezentant al Uniunii a primit, la 
Bruxelles, vizita oficială a dnei Ana Brnabic, prim-ministru al Serbiei. Întâlnirea 
celor doi oficiali oferă un semnal puternic de recunoaştere a acţiunilor comune privind 
viitorul Serbiei şi demersurile sale benefice pentru aderarea la Uniunea Europeană. 
Dna Mogherini a declarat că rezultatele economice din ultimii ani ai Serbiei sunt 
remarcabile iar rolul pe care îl are în regiune sunt pe deplin apreciate. Totodată, Înaltul 
Reprezentant s-a declarat încrezătoare, ca urmare a numeroaselor întâlniri atât cu 
oficiali din Serbia, cât şi cu alţi colegi din zona Balcanilor de Vest privind perspectivele 
de aderare la Uniunea Europeană pe viitor a Serbie, precum şi pentru întreaga regiune. 

O altă temă de discuţie a fost cea privind facilitarea dialogului dintre Belgrad şi 
Pristina care a atins o nouă dimensiune, odată cu recentele întâlniri constructive dintre 
cei doi preşedinţi - preşedintele Serbiei Aleksandar Vučić şi preşedintele Kosovo 
Hashim Thaçi. 
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ELEMENT DE INTERES GENERAL 
 

 Propuneri pentru premiului Saharov 2017 

 Membrii comisiilor pentru afaceri externe şi dezvoltare au decis pe data de 10 
octombrie a.c., asupra  finaliştilor din acest an ai „Premiului Saharov pentru libertatea 
de gândire”17, pe care Parlamentul îl acordă personalităţilor şi organizaţiilor care luptă 
pentru drepturile omului.  

Din cele 6 nominalizări, Aura Lolita Chavez Ixcaquic, Opoziţia democratică din 
Venezuela şi jurnalistul suedez-eritrean Dawit Isaak sunt finaliştii de anul acesta ai 
Premiului Saharov pentru libertatea de gândire. 

Nominalizările pentru Premiul Saharov din acest an au fost: 

Asia Bibi (Aasiya Noreen), o femeie creştină pakistaneză, 
condamnată la moarte în 2010, sub legea privind blasfemia. 
Recursul său la instanţa supremă a fost amânat pe o perioadă 
nedeterminată. A fost nominalizată de grupul CRE.  

 

Aura Lolita Chavez Ixcaquic, apărătoare a drepturilor 
omului din Guatemala. Este membru al Consiliului pentru 
Populaţia Ki'che, o organizaţie care luptă pentru protejarea 
resurselor naturale şi a drepturilor omului de extinderea 
sectoarelor miniere, forestiere, hidroelectrice şi agroindustriale pe 
teritoriu şi a fost supusă unor ameninţări. A fost nominalizată de grupul Verzi/ALE.  

Selahattin Demirtas şi Figen Yuksekdag, 
copreşedinţi ai Partidului popular democrat pro-kurd din Turcia, 
au fost acuzaţi de terorism. Au fost nominalizaţi de grupul 
GUE/NGL. Selahattin Demirtas şi Figen Yuksekdag se luptă 
pentru drepturile minorităţilor din Turcia; imunitatea lor 
parlamentară a fost ridicată în mai 2016, cu câteva luni înainte de 
încercarea de lovitură de stat. 

 

Opoziţia democratică din Venezuela: Adunarea 
Naţională (Julio Borges) şi toţi deţinuţii politici enumeraţi de 
Foro Penal Venezolano reprezentaţi de Leopoldo López, Antonio 
Ledezma, Daniel Ceballos, Yon Goicoechea, Lorent Saleh, 
Alfredo Ramos şi Andrea González. Situaţia din Venezuela s-a 
deteriorat grav în ceea ce priveşte democraţia, drepturile omului 
şi economia, într-un climat de instabilitate politică şi socială în 
creştere. Nominalizarea a fost făcută de grupurile PPE şi ALDE.  

 

                                                           

17 Premiul Saharov pentru libertatea de gândire este acordat în fiecare an de Parlamentul European. A 
fost înfiinţat în 1988 pentru a onora persoane şi organizaţii care apără drepturile omului şi libertăţile 
fundamentale. 

http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/eu-affairs/20170911STO83546/premiul-saharov-2017-nominalizarile
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Dawit Isaak, dramaturg, jurnalist şi scriitor suedez-eritrean, 
a fost arestat în 2001, de autorităţile din Eritreea, în timpul unei 
represiuni politice. A fost închis fără proces şi a fost văzut ultima dată 
în 2005. A fost nominalizat de grupul S&D, precum şi de 
parlamentarul european Cecilia Wikström şi alţi 46 de deputaţi 
europeni.  

 

Pierre Claver Mbonimpa, activist din Burundi pentru 
drepturile omului şi fondator al Asociaţiei pentru Protecţia 
Drepturilor  Omului şi a Persoanelor Deţinute. A fost reţinut în 
2014, a scăpat de o încercare de asasinat în 2015, şi locuieşte acum 
în Belgia. A fost nominalizat de grupul EFDD.  

 

Pe 26 octombrie a.c., preşedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, şi 
liderii grupurilor politice, reuniţi în cadrul Conferinţei Preşedinţilor, vor selecta 
laureatul. Premiul, constând într-un certificat şi 50.000 euro, va fi acordat pe 13 
decembrie a.c., în cadrul unei ceremonii ce va avea loc în Parlament, la Strasbourg. 

 Premiul Cetăţenilor 

Ceremonia de decernare a Premiului Cetăţenilor, prin care Parlamentul 
European recompensează proiecte şi activităţi ce promovează o colaborare mai strânsă 
între cetăţenii UE, ca recunoaştere a contribuţiilor lor în Europa, sau facilitează 
cooperarea transnaţională. Evenimentul a avut loc pe data de 11 octombrie a.c., la 
Bruxelles.  

Un număr de 49 de persoane şi organizaţii din 26 de state membre au primit  
premiul în acest an. După ce au primit medalii în ţările lor, laureaţii s-au adunat la 
Bruxelles pentru o ceremonie oficială.  

Câştigătorii împreună cu preşedintele Parlamentului 
European, Antonio Tajani 
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Vicepreşedintele Parlamentului European, dna 
Sylvie Guillaume (S&D,FR) a declarat că: „(…) 
Parlamentul European este aici pentru a pune în 
lumină aceste proiecte de succes. Cetăţenii noştri s-
au făcut auziţi, iar Premiul cetăţeanului european 
demonstrează perfect că noi îi ascultăm.” 

Printre câştigători se află şi asociaţii sau 
grupuri din Irlanda şi Regatul Unit.  

Studenţii şi refugiaţii împreună 
(START),  din Regatul Unit, este o organizaţie care 
valorifică idealismul şi energia profesioniştilor 
stagiari pentru a le permite refugiaţilor să-şi acceseze 
drepturile şi să-şi realizeze ambiţiile. Personalul 
sprijină forţa de muncă a studenţilor care îşi oferă 
serviciile, indisponibil în alt mod. 

Comunităţile de frontieră împotriva 
Brexit - alcătuite dintr-o comunitate şi un grup 

politic non-partid, s-au constituit ca un răspuns direct la referendumul Brexit. Printre 
membri săi sunt incluşi agricultorii, oamenii de afaceri, lucrătorii frontalieri şi 
grupurile comunitare. 

În asociaţia Forige – Irlanda lucrează cu peste 50.000 de tineri voluntari cu 
vârste cuprinse între 10-18 ani prin intermediul a 650 de cluburi de tineret şi a 160 de 
proiecte şi programe de tineret, cum ar fi antreprenoriatul, sănătatea şi bunăstarea, 
cetăţenia şi conducerea.  

Începând cu anul 2008, Parlamentul European acordă anual „Premiul 
cetăţeanului european”, care are o valoare simbolică, este, de asemenea, destinat să 
recunoască munca celor care, prin activităţile lor zilnice, promovează valorile europene. 

Fiecare membru al Parlamentului European are dreptul de a numi o persoană 
sau o organizaţie pentru premiu, iar juriile naţionale formate din deputaţii europeni 
sunt numiţi din ţara lor în ordinea preferinţelor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vicepreşedintele PE,                               
dna Sylvie Guillaume,                             

acordând diplomele în cadrul 
ceremoniei de la Bruxelles. 
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