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COMISIA EUROPEANĂ  

 

Modernizarea politicii de coeziune 

Comisa a venit cu noi propuneri pentru dezvoltarea regională și politica de coeziune, aplicabile după anul 2020

 

În 29 mai 2018 Comisia a anunțat că pentru perioada bugetară 2021-
2027, având în vedere redresarea economiei UE și în scopul înlăturării 
diferențelor dintre statele membre și dintre regiunile acestora, propune 
alocarea a 373 de miliarde de euro pentru dezvoltare regională și politica de 
coeziune. Modernizarea anunțată se referă la o abordare care să atingă 
următoarele obiective 1: 

 Un accent deosebit pe prioritățile strategice de investiții, în 
sensul în care majoritatea investițiilor din Fondul european de dezvoltare 
regională și din Fondul de coeziune să fie alocate pentru domeniul inovare, 
în sprijinul întreprinderilor mici, ale sectorului digital, în modernizarea 

                                                 
1 https://ec.europa.eu/commission/publications/regional-development-and-cohesion_en 

Pentru alte detalii se poate consulta și pagina cu informații suplimentare 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3866_ro.htm  

industrială, în sprijinirea demersurilor care vor facilita economiile cu emisii 
scăzute de carbon și lupta împotriva schimbărilor climatice; 

 Adaptarea dezvoltării regionale pentru a crea coeziune în 
toate regiunile UE (investiții în toate regiunile și o abordare adaptată, în 
funcție de stadiul în care se află fiecare regiune - mai puțin dezvoltată, de 
tranziție și dezvoltată -, precum și implicarea autorităților locale, regionale, 
după caz, în gestionarea fondurilor UE); 

 Sintetizarea normelor care să ofere un cadru flexibil, să fie 
mai clare, mai scurte și limitate ca număr; 

 Îmbunătățirea mediului de investiții prin consolidarea 
legăturii dintre politica de coeziune și Semestrul european.  

 

 

https://ec.europa.eu/commission/publications/regional-development-and-cohesion_en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3866_ro.htm
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Doamna Corina Crețu, membru al Comisiei Europene, responsabil 
pentru politica regională, a declarat: ”(...) Astăzi propunem o politică de 
coeziune pentru toate regiunile, care să nu lase pe nimeni în urmă. Am 
îmbunătățit flexibilitatea acestei politici pentru a o adapta la noile priorități 
și pentru a spori protecția cetățenilor UE. Am simplificat, de asemenea, 

normele, iar acest lucru va fi în beneficiul tuturor, de la întreprinderile mici la 
antreprenori și la școli și spitale, care vor putea obține fonduri mai ușor.” 

 

 

Comisia apără importanța sistemelor judiciare în respectarea statului de drept și a valorilor Uniunii Europene 

Tabloul de bord 2018 2 

În  28 mai 2018 Comisia a  publicat acest document prin care se oferă atât o imagine de ansamblu comparativă a independenței, cât și o reprezentare a 
calității și eficienței sistemelor judiciare din statele membre ale UE. Se pot concluziona următoarele aspecte:  

 Cât privește independența justiției – percepția este diferită, în unele state membre s-a îmbunătățit, comparativ cu anul trecut, iar în altele s-a 
înrăutățit; se invocă presiunile guvernanților și a politicienilor care afectează independența instanțelor și a judecătorilor, iar în cu referire la organizarea 
parchetelor tendința este de a se prefera ”parchete mai independente”, ”fără a se afla în subordinea executivului”; 

 În legătură cu alocările financiare pentru sistemele judiciare – nivelul a rămas stabil în majoritatea statelor membre dar există diferențe mari între 
acestea; 

 Referitor la eficiența sistemului judiciar – sunt scoase în evidență ”evoluțiile pozitive în statele membre care se confruntă cu probleme”, însă 
durata procedurilor pentru cauzele civile și comerciale este foarte mare, în continuare; în acțiunile de combatere a spălării banilor procedurile în primă instanță 
durează cca 1 an/în medie, în aproximativ jumătate din numărul statelor membre (în altele pot dura 2 sau mai mulți ani). 

 

Doamna Věra Jourová, membru al Comisiei și responsabil pentru justiție, consumatori și egalitate de gen3, a precizat cu acest prilej: ”(...) În Tabloul de 
bord încurajăm reformele din justiție și identificăm exemplele bune. Principiul «sine qua non» al oricărei astfel de reforme este că nu există stat de drept fără 
standarde europene ridicate privind independența sistemului judiciar. Noul tablou de bord analizează principalii indicatori și va ajuta statele membre să aplice 
aceste standarde.” 

 

 

                                                 
2 https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/effective-justice/eu-justice-scoreboard_en  

3 Grafice și date comparative pot fi găsite aici https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/effective-justice/eu-justice-scoreboard_en , 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/flash/surveyky/2168  

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/effective-justice/eu-justice-scoreboard_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/effective-justice/eu-justice-scoreboard_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/effective-justice/eu-justice-scoreboard_en
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/flash/surveyky/2168
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Comisia propune cerințe minime pentru reutilizarea apei în domeniul agricol 

În 28 mai 2018 Comisia a promovat un regulament care vizează măsuri practice și condiții mai sigure de utilizare a apei pentru fermieri.  Se pune accent 
pe managementul riscurilor pentru a evita orice eventuale pericole suplimentare astfel încât reutilizara apei să se facă în condiții de siguranță, precum și pe 
transparență în acest proces - toți cei interesați să poată avea acces la informații on-line în statul lor membru. Preocuparea pentru reutilizarea apei a apărut în 
urma constatărilor făcute de către Comisie asupra domeniului agricol și a obstacolelor care intervin, fie din cauza neluării unor măsuri, fie din cauze naturale. 
Procesul de reutilizare a apei se află cu mult sub potențialul real, în ciuda dificultăților de extragere și de transport, a deficitului general – ori ca urmare a 
schimbărilor climatice. Reglementările propuse vor facilita valorificarea optimă a apelor tratate provenite de la stațiile de epurare a apelor reziduale urbane, 
oferind o alternativă verosimilă de alimentare cu apă4.   

 Karmenu Vella, membru al Comisiei, responsabil pentru mediu, afaceri maritime și pescuit, a declarat: „(...) Toată lumea are numai de câștigat de pe 
urma acestei propuneri — agricultorii noștri vor avea acces la o alimentare durabilă cu apă pentru irigații, consumatorii vor ști că produsele pe care le consumă 
sunt sigure, iar întreprinderile noastre vor descoperi noi oportunități. Însă cel mai mult va avea de câștigat mediul nostru înconjurător, întrucât propunerea 
contribuie la o mai bună gestionare a resurselor noastre cele mai prețioase, și anume apa.” 

 

Comisia propune reglementări pentru reducerea deșeurilor marine 

Noi măsuri pentru reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului au fost anunțate în 28 mai 2018.  

Propunerea de directivă a Comisiei vine în sprijinul angajamentului de a adopta măsuri legislative în Strategia europeană privind materialele plastice și va 
produce beneficii economice și de mediu. În mod evident soluțiile pentru deșeurile marine sunt doar o parte a problemei însă Comisia și-a dorit să marcheze în 
acest fel Ziua Internațională a Mediului care se sărbătorește în 5 iunie.  Cunoscând procentul tot mai crescut al deșeurilor din mediul marin (cca.85%) au apărut 
îngrijorări în legătură cu efectele lor nu doar asupra apelor ci și asupra aerului și alimentelor, de aceea s-au adus în atenție următoarele acțiuni care vor trebui 
întreprinse în perioada imediat următoare: interzicerea articolelor din plastic de unică folosință (bețișoare din plastic, tacâmuri, farfurii, recipiente pentru 
băuturi etc.); stimularea industriei pentru a dezvolta alternative mai puțin poluante; obligația de colectare - spre exemplu strângerea a cca 90% din sticlele de 
băuturi din plastic de unică folosință până în anul 2025; obligația de etichetare a anumitor produse și standardizarea lor clară, cu mențiuni despre modul cum 
trebuie eliminate deșeurile, impactul negativ al produsului asupra mediului și prezența materialelor plastice în produse; obligația statelor membre de a 
sensibiliza consumatorii cu privire la impactul negativ al poluării5. Evaluările de impact6 relevă că punerea în aplicare a directivei va determina evitarea 

                                                 
4 Documentul privind evaluarea impactului http://ec.europa.eu/environment/water/pdf/water_reuse_regulation_impact_assessment.pdf  

5 Această directivă se bazează pe normele existente, cum ar fi Directiva-cadru privind strategia pentru mediul marin și Directivele privind deșeurile, și completează alte măsuri adoptate 

pentru combaterea poluării marine, cum ar fi cele în temeiul Directivei privind instalațiile portuare de preluare și restricțiile propuse cu privire la microparticulele de plastic și materialele 

plastice oxo-degradabile. Directiva urmează o abordare similară cu aceea a Directivei privind pungile de plastic din 2015, care s-a bucurat de succes, a fost primită în mod pozitiv și a atras o 

schimbare rapidă în comportamentul consumatorilor. 

http://ec.europa.eu/environment/water/pdf/water_reuse_regulation.pdf
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/single-use_plastics_proposal.pdf
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/plastics-strategy.pdf
http://ec.europa.eu/environment/water/pdf/water_reuse_regulation_impact_assessment.pdf
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producerii a 3,4 milioane de tone de echivalent CO2; evitarea unor daune aduse mediului care ar costa aproximativ 22 miliarde euro până în anul 2030; 
economisirea de către consumatori a unei sume de aproximativ 6,5 miliarde euro. Conform cerințelor pentru o mai bună legiferare, în vederea elaborării acestei 
propuneri de directivă, au fost realizate consultări cu părțile interesate și din rezultatele obținute se poate concluziona că Uniunea trebuie să întreprindă măsuri 
urgente pentru reducerea utilizării materialelor plastice.    

 

Bugetul 2021-2027 

Comisia propune fondul UE pentru justiție, drepturi și valori 

În 20 mai 2018 a fost anunțat un nou fond pentru două programe: ”drepturi și valori” și ”justiție”. Alocarea bugetară anunțată este în valoare de 947 
milioane euro, pentru 7 ani, din care 642 milioane euro pentru primul program și 305 pentru cel de-al doilea. Documentul promovat îmbracă forma unui 
regulament care ”va permite Uniunii să-și protejeze mai bine bugetul când deficiențele în ceea ce privește statul de drept afectează, sau riscă să afecteze, buna 
gestiune financiară sau interesele financiare ale Uniunii.” 

Vor fi sprijinite activități ale ONG-urilor, ale instituțiilor care promovează egalitatea precum și administrații publice, rețele judiciare și universități. 
Programul ”drepturi și valori” anunță 3 obiective specifice: promovarea egalității și a drepturilor; promovarea implicării și participării cetățenilor la viața 
democratică a Uniunii; combaterea violenței (componenta Daphne). Prin programul ”justiție” se vor sprijini acțiunile care susțin, în continuare, spațiul european 
de justiție – bazat pe statul de drept, recunoașterea reciprocă și încrederea reciprocă.  

Rolul acestui mecanism se dorește a fi diferit, pentru a aduce cetățenii și mai aproape de temele importante – va promova politici comune, conforme cu 
drepturile fundamentale și cu valorile europene.  

Fondul va opera din bugetul UE pentru 2021-2027, alături de fondul social european plus și de fondul european de ajustare la globalizare7. 

 

 

Comisia propune dublarea finanțării programului Erasmus în cadrul viitorului buget al UE 

Cunoscând eficiența programului Erasmus, care a permis milioanelor de tineri să studieze, să se formeze ori să învețe în străinătate, dorind a-l face mai 
eficace prin sprijinirea obiectivelor politice importante, cum ar fi crearea spațiului european al educației până în 2025, Comisia și-a exprimat convingerea că 

                                                                                                                                                                                                                                                              
6 În anul 2030, înlăturând aceste deșeuri, s-ar evita daune asupra mediului (echivalentul a 11 miliarde de euro); ar exista costuri de asigurare a conformității pentru întreprinderi (aproximativ 

2 miliarde de euro) și de gestionare a deșeurilor (510 milioane de euro); consumatorii ar economisi bani (aproximativ 6,5 miliarde de euro), deși s-ar confrunta cu anumite inconveniente. Se 

poate consulta și analiza de impact accesând http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/single-use_plastics_impact_assessment.pdf . 
7 Fișă sintetică https://ec.europa.eu/commission/publications/investing-people_en  

http://ec.europa.eu/esf/home.jsp
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-establishing-erasmus-regulation_en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/single-use_plastics_impact_assessment.pdf
https://ec.europa.eu/commission/publications/investing-people_en
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sprijinirea acestui program reprezintă, de fapt, o investiție în viitorul nostru comun. Așadar, se propune un buget de aproximativ 30 de miliarde euro din care 
25,9 miliarde pentru educație și formare, 3,1 miliarde euro pentru tineret și 550 miliarde euro pentru sport.  

Propunerea privind programul Eraspus este parte a capitolului propunerii de buget pe termen lung al UE, prezentat de Comisia Europeană la 2 mai 2018, 
cu titlul ”Investiții în capitalul uman”. Programul Erasmus+ a avut alocat pentru 2014-2020 un buget de 14,7 miliarde și a sprijinit peste 9 milioane de studenți, 
cursanți, ucenici și voluntari.  

Se fac eforturi pentru obținerea unui acord cât mai rapid asupra întregului 
buget și asupra propunerilor sectoriale în anul 2019, ceea ce ar asigura o tranziție 
fără probleme între actualul buget pe termen lung  (2014-2020) și viitorul buget 
(2021-2027), precum și previzibilitatea și continuitatea finanțării.  

Tibor Navracsics, membru al Comisiei, responsabil pentru educație, 
cultură, tineret și sport, a declarat : „(...) Sunt extrem de mândru de faptul că 
această echipă a Comisiei a propus dublarea bugetului pentru Erasmus — aceasta 
este de departe cea mai mare creștere pe care am propus-o pentru orice program 
în cadrul bugetului UE. Trebuie să dăm dovadă de îndrăzneală. Acest program va 
sprijini aspirațiile mari pe care le avem pentru responsabilizarea tinerilor, pentru 
crearea unui spațiu european al educației și consolidarea identității noastre 
europene. Fac apel la statele membre și la Parlamentul European să ne acorde 
sprijinul lor și să se asigure că putem construi cel mai bun viitor cetățenilor noștri.” 

 

Consolidarea domeniilor culturale și creative europene prin propuneri de creștere a finanțării 

Comisia Europeană a anunțat în 30 mai 2018 propunerea sa de majorare a sumei alocate pentru acestor sectoare la 1,85 miliarde euro. Suma va fi 
îndreptată spre 3 domenii: Media – programul din cadrul Europei creative care sprijină inddustria filmului și alte industrii audiovizuale din UE, cultura și acțiunea 
intersectorială. Astfel, pentru media vor fi alocate 1.081 miliarde euro, necesare proiectelor noi și pentru stimularea sectorului în general; pentru cultură 609 
milioane euro, iar 160 milioane de euro vor fi îndreptate spre IMM-uri și alte organizații care activează în domeniile culturale și creative.  

Tibor Navracsics, membru al Comisiei, responsabil pentru educație, cultură, tineret și sport, a declarat : „(...) Cultura a ocupat întotdeauna un loc central 
în cadrul proiectului european. Este domeniuil care unește oamenii. Cele două sectoare - cultural și creativ - joacă, de asemenea, un rol crucial de stimularea 
evoluției economice și sociale, permițându-ne să construim relații internaționale puternice. Ne propunem obiective ambițioase în domeniul culturii și un program« 
Europa creativă» cât mai bine făcut care ne va permite să le transformăm în realitate. Fac apel la toate statele membre și la Parlamentul European să susțină 
această abordare.” 

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/


 

8 

Comisia propune finanțarea mai puternică a programului UE de intensificare a luptei împotriva fraudei 

Pentru următorul buget pe termen lung al UE (2021-2027) Comisia propune să se pună la dispoziție 181 de milioane EUR pentru a sprijini eforturile 
statelor membre în vederea luptei împotriva fraudei, a corupției și a altor nereguli care afectează bugetul UE. 

Noul program al UE de combatere a fraudei va finanța acțiuni specifice de formare, schimbul de informații și de cele mai bune practici între autoritățile 
responsabile cu lupta antifraudă din întreaga Europă. Acesta va oferi, de asemenea, sprijin pentru activitățile de investigare prin achiziționarea de echipamente 
tehnice utilizate în detectarea și investigarea fraudelor și, în același timp, va facilita accesul la sisteme informatice securizate. 

 

 

Günther H. Oettinger, vicepreședinte, membru al Comisiei, responsabil pentru buget și resurse umane a declarat, cu acest prilej: „(...) Noul program al 
UE de combatere a fraudei va aduce o contribuție tangibilă la intensificarea luptei împotriva fraudei și a corupției care sunt în detrimentul bugetului UE. 
Consolidarea cooperării dintre autoritățile responsabile cu aplicarea legii din statele membre și punerea la dispoziția acestora a unor instrumente de investigare 
de ultimă generație pot fi factori decisivi în ceea ce privește identificarea fraudatorilor, combaterea contrabandiștilor sau prevenirea corupției în cadrul 
procedurilor de achiziții publice.” 

Și această propunere face parte din propunerea Comisiei pentru următorul buget al UE adoptat în data de 2 mai 2018. Se evidențiază ca fiind esențial un 
acord rapid pentru ca fondurile UE să înceapă să producă rezultate pe teren cât mai curând posibil.  

 

 

https://ec.europa.eu/commission/future-europe/eu-budget-future_ro
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PARLAMENTUL EUROPEAN 

 

 În săptămâna 28 mai – 3 iunie  a.c.,  deputații europeni și-au desfășurat activitatea în plenului Parlementului 

European, la Strasbourg – Franța.   

 

Președintele Guineei în plen 

Președintele Republicii Guineea, dl Alpha Condé, a făcut o vizită oficială la Parlamentul 
European, prilej cu care a susținut o alocuțiune în cadrul plenului, în data de 29 mai a.c., în cadrul căreia 
a abordat, prioritar, cauzele fundamentale ale migrației.   

Președintele Condé a subliniat importanța parteneriatul strategic dintre Africa și Uniunea 
Europeană, solicitându-i celei din urmă să fie consolidate și concentrate cauzele principale ale migrației, 
dezvoltării și traficului de ființe umane.  

În mai multe rânduri, dl Condé a mulțumit Uniunii Europene și statelor membre pentru sprijinul 
acordat, în special în timpul crizei majore de sănătate din Guineea, provocată de epidemia Ebola.  

De asemenea, în timpul alocuțiunii din plen, dl Alpha Condé a făcut bilanțul anului în care a 
îndeplinit calitatea de președinte al Uniunii Africane (UA) și a subliniat recenta semnare a acordului 
privind Spațiul de liber schimb continental (ZLEC) și progresul înregistrat în cadrul Inițiativei africane de 
energie regenerabilă. 

La rândul său, președintele PE, Antonio Tajani, a subliniat sprijinul acordat de UE Uniunii 
Africane și statelor sale membre. „(…) În următorul cadru financiar multianual, Parlamentul European 

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/schedule/
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va cere mai multe fonduri pentru a avea un adevărat plan Marshall pentru Africa. Acest lucru trebuie să contribuie la diversificarea economică și la crearea unei 
baze de producție pentru a permite pieței forței de muncă să absoarbă pe noii intrați.” 

 

Recâștigarea încrederii în Schengen 

Controalele la frontieră împiedică circulația liberă a persoanelor, bunurilor și serviciilor în întreaga UE. 

Cel mai mare impact se regăsește în transportul transfrontalier de mărfuri, aupra lucrătorilor care merg la 
muncă peste frontieră (1,7 milioane de lucrători din UE traversează o frontieră în fiecare zi pentru a merge la 
muncă) și în turism. Controalele la anumite frontiere au fost reintroduse ca reacție la fluxul considerabil de 
refugiați în UE în 2015 și după atacurile teroriste din Europa.  

Fluxul migranților și al solicitanților de azil a fost considerat o amenințare la adresa securității interne, iar 
statele membre afectate au folosit dispozițiile Codului Frontierelor Schengen pentru a introduce controale la 
frontierele interne. Acestea ar fi trebuit să fie o măsură temporară și excepțională, dar la 2 ani de atunci, 
funcționarea normală a spațiului Schengen nu a fost restabilită. 

În dezbaterea din 29 mai a.c., din PE, despre cum să fie creată încredere reciprocă în funcționarea zonei 
Schengen, a fost prezentat primul raport8 anual privind situația Schengen (acordul între 26 de state, 400 de 
milioane de persoane care ar trebui să renunțe la pașapoarte și la alte tipuri de control reciproc și 50.000 de 
kilometri de frontiere externe la granițele dintre ele) identifică principalele lipsuri în implementarea legislației 
Schengen, precum și progresele făcute pentru a le minimiza și pașii următori. 

În cadrul dezbaterii, deputații europeni au condamnat reintroducerea continuă a controalelor la granițele 
interne și crearea de bariere fizice, inclusiv garduri, între statele membre, datorită deficiențelor sistemului european comun de azil și datorită lipsei voinței 
politice, a solidarității și a partajării responsabilităților, considerând că în acest fel Zona Schengen se află la o răscruce de drum. Multe dintre controalele nu sunt 
nici necesare, nici proporționale și, prin urmare, sunt ilegale.  

„(…) Frontierele interne sunt încă în vigoare, în principal pentru că plătim prețul unor probleme care nu țin de domeniul Schengen, cum ar fi politica de azil” 
-  a precizat raportorul Carlos Coelho (PPE, PT). 

În prezent, un număr de 6  țări aplică controale la frontiere: Franța, Austria, Germania, Danemarca, Suedia și Norvegia. De asemenea, deputații sunt de 
părere că statele membre ale UE ar trebui să încurajeze încrederea reciprocă în funcționarea spațiului Schengen, cooperare și solidaritate.  

UE a adoptat recent mai multe măsuri pentru consolidarea integrității spațiului Schengen: 

 în iulie 2016 - consolidarea supravegherii externe a frontierei prin crearea Agenției Europene de Frontieră și Coastă; 

                                                 
8 2017/2256(INI) - Raport  referitor la raportul anual privind funcționarea spațiului Schengen – fișă de procedură . 

Spațiul Schengen 

26: numărul de țări din 

Spațiul Schengen 

4: membri Schengen din 

afara UE - Norvegia, 

Islanda, Lichtenstein și 

Elveția 

6: state UE nu fac parte 

din Schengen - Regatul 

Unit, Irlanda, România, 

Bulgaria, Cipru, Croația 

50.000: kilometri de 

frontieră externă a 

Spațiului Schengen 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/imigratia/20170629STO78630/criza-migratiei-in-cifre
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/imigratia/20170629STO78630/criza-migratiei-in-cifre
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/terorismul/20180316STO99922/cum-sa-oprim-terorismul-masurile-ue-infografic
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32016R0399
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/debate-details.html?date=20180529&detailBy=date
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0160+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/1892/CARLOS_COELHO_home.html
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control_en
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20160701IPR34480/deputatii-sustin-ideea-unei-protectii-comune-pentru-granitele-externe-ale-ue
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2256(INI)#technicalInformation
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 în aprilie 2017 - au fost introduse controale sistematice la frontierele externe ale UE pentru toate persoanele care intră în UE - inclusiv 
cetățenii UE; 

 în octombrie 2017 – a fost instituit un nou sistem de înregistrare al intrărilor și al ieșirilor pentru călătoriile cetățenilor din afara spațiului 
Schengen și pentru a accelera controalele; 

 mai multe competențe pentru Europol, agenția de poliție a UE, de a intensifica lupta împotriva terorismului. 

Textul rezoluției9, votată în data de 30 mai a.c., precizează unele acțiuni care ar trebui întreprinse, cum ar fi: 

 necesitatea unui răspuns permanent, robust și eficient al Uniunii în operațiunile de căutare și salvare pe mare pentru a preveni pierderea vieții; 

 autoritățile statelor membre ale UE ar trebui să colecteze informații și date statistice într-un mod mai eficient cu privire la gestionarea resurselor 
la nivel național și la capacitățile legate de controlul la frontiere; 

 statele membre ar trebui să asigure proceduri rapide și eficiente de returnare, cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale în condiții 
umane și demne; 

 să pună în aplicare o decizie de returnare adoptată de un alt stat membru, în loc să ia o nouă decizie de returnare sau să trimită un migrant ilegal  
înapoi la primul stat membru emitent; 

 să asigure infrastructura adecvată, condițiile de cazare și de trei decent pentru toți solicitanții de azil, în special pentru minorii neînsoțiți și 
familiile cu minori, precum și femeile aflate în situații vulnerabile; 

 reformarea Sistemului de Informații Schengen (SIS) privind următoarele aspecte: protecția copiilor care sunt expuși riscului, schimbul imediat și 
obligatoriu de informații privind terorismul și schimbul obligatoriu de informații privind deciziile de returnare. 

 

Deputații europeni susțin foaia de parcurs a Comisiei Europene pentru restabilirea zonei libere de frontieră și sugerează 
modalitatea de acțiune. De asemenea reiterează faptul că Bulgaria și România sunt pregătite să adere la spațiul Schengen și 
solicită Consiliului UE să aprobe aderarea acestora. „(…) Bulgaria și România și-au făcut temele și îndeplinesc cerințele de 7 ani. 
Dacă jucați după reguli, trebuie să li se ofere lucrul la care au dreptul” - a precizat raportorul Carlos Coelho.  

Totodată, în urma unei evaluări, deputații europeni sunt preocupați de utilizarea provizorie a Sistemului de Informații 
Schengen (SIS) din Regatul Unit, în special în contextul relațiilor viitoare cu Regatul Unit ca țară care nu va mai fi membru al UE.  

Într-un studiu al PE10 se estimează că costul de neaplicare a schemelor Schengen pentru toate țările pentru 2 ani variază între 25 și 50 miliarde euro. 
Dacă toate țările vor reintroduce permanent controalele la frontieră, costul de peste 10 ani ar fi în jur de 100-230 miliarde euro. Potrivit Institutului 
transnațional (TNI), țările europene au construit mai mult de 1200 de kilometri de ziduri și frontiere cu cel puțin 500 milioane euro. 

Raportorul Carlos Coelho (PPE, PT) consideră că: „(…) Guvernele naționale au transformat Schengen în țapul ispășitor al eșecului politicilor de securitate și 
al punctelor slabe ale sistemului european comun de azil. Cu toate acestea, Schengen nu este problema, ci soluția”, avertizând că retorica ușoară de acuzare a 

                                                 
9 Rezoluţia Parlamentului European din 30 mai 2018 referitoare la raportul anual privind funcționarea spațiului Schengen - 2017/2256(INI). 
10 Costul impactului fără Schengen -  Impactul controalelor la frontierele Schengen în cadrul pieței unice. 

http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20170210IPR61804/stoparea-luptatorilor-straini-la-granitele-externe-ale-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/security/20171023STO86604/schengen-smart-borders-for-stronger-protection-video
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0228+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-585_ro.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20180425IPR02526/bringing-schengen-back-to-citizens
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-0254
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/security/20180216STO98008/schengen-extinderea-spatiului-european-fara-frontiere
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/581383/EPRS_STU%282016%29581383_EN.pdf
https://www.tni.org/en
https://www.tni.org/en
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/1892/CARLOS_COELHO_home.html
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liberei circulații ar putea distruge sistemul unic Schengen. „(…) Spațiul Schengen înseamnă libertatea de mișcare. Este în centrul cetățeniei europene. Acest raport 
afirmă, pentru prima dată, opiniile Parlamentului European cu privire la situația Schengen. Din păcate, diagnosticul nu este bun. Trebuie să readucem Schengen 
la cetățenii noștri. Mesajul nostru adresat statelor membre este la fel de puternic: trebuie să se respecte toate regulile, nu doar cele pe care le doresc. (…) Soluția 
este voința politică. În ciuda cadrului european, granițele rămân naționale. Deci numai statele membre pot schimba acest lucru. (…)  Dacă piere Schengen, 
Europa cetățenilor pe care o avem astăzi va dispărea” - este de părere raportorul.  

Bugetul UE post-2020: Parlamentul cere Comisiei să reducă reducerile 

Deputații europeni doresc o finanțare adecvată din partea UE pentru a răspunde unor noi provocări, cum ar fi securitatea și migrația,  obiectivele politice 
existente, dezvoltarea regională și programul Erasmus +.  

Propunerea de rezoluție11 nelegislativă privind propunerile legislative ale Comisiei Europene, din 2 mai a.c. 
privind reforma cadrului financiar multianual 2021-2027 și resursele proprii, a fost adoptată în data de 30 mai a.c. 

Deputații europeni susțin că datele comparative ale Comisiei Europene nu susțin reducerile de finanțare 
propuse de UE pentru regiunile și comunitățile agricole din Europa12. Conform propriilor calcule ale Parlamentului 
European, acestea ar pierde 10%, respectiv 15%, în loc de aproximativ 5% cum a fost calculat de Comisia 
Europeană. De aceea, își reiterează poziția conform căreia finanțarea pentru politicile agricole și de coeziune 
comune trebuie menținută cel puțin la nivelul actual. În mod similar, majorările propuse de Comisia Europeană 
pentru programele-cheie, precum cercetarea sau Erasmus +, sunt semnificativ mai mici decât cele anunțate, spun 
deputații europeni.  

În acest context, Parlamentul European solicită să se tripleze bugetul programului Erasmus +, finanțarea specifică pentru IMM-uri, iar sumele pentru 
combaterea șomajului în rândul tinerilor să se dubleze. De asemenea, bugetul pentru cercetare și inovare trebuie să fie majorat cu cel puțin 50%. Este necesară 
o finanțare suplimentară pentru securitate, migrație și relații externe. Acest lucru trebuie să se întâmple pentru a permite principalelor politici UE să-și 
îndeplinească misiunea și obiectivele.  

În ceea ce privește reformarea surselor de venit ale UE - resursele proprii - deputații europeni salută propunerea de a introduce 3 noi resurse proprii ale 
UE, bazate pe o nouă schemă de impozitare, veniturile provenite din sistemul de comercializare a certificatelor de emisii și impozitul pe plastic, pentru a reduce 
contribuțiile naționale brute directe pe venitul național. 

Parlamentul European reiterează că, părțile de cheltuieli și de venit ale următorului CFM ar trebui tratate ca un singur pachet în cadrul viitoarelor 
negocieri și că nu se poate ajunge la un acord pe CFM, fără ca progresul corespunzător să se facă pe baza resurselor proprii. Această rezoluție completează 

                                                 
11 Propunere de rezoluție depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură referitoare la cadrul financiar 

multianual 2021-2027 și la resursele proprii  - 2018/2714(RSP). 

12 Aproximativ 94% din bugetul UE finanțează activități reale la fața locului în țările UE și în afara acesteia. Aceasta se adresează cetățenilor, regiunilor, orașelor, agricultorilor, cercetătorilor, 

studenților, ONG-urilor și întreprinderilor. Cheltuielile administrative ale UE reprezintă aproximativ 6% din bugetul total al UE. 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180523IPR04141/confusing-eu-budget-figures-what-are-the-real-cuts-and-increases
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3570_ro.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2018-0239+0+DOC+XML+V0//RO
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poziția Parlamentului European (și mandatul pentru viitoarele negocieri cu Consiliul), care a mai adoptat două rezoluții anterioare13, votate la 14 martie a.c., cu 
privire la aspectele de cheltuieli și venituri ale următorului CFM. Adoptarea unui nou regulament privind CFM necesită consimțământul Parlamentului European. 

Xavier Bettel dezbate viitorul UE cu deputații europeni 

Prim-ministrul din Luxemburg, Xavier Battel14, este cel de-al 6-lea lider al UE care a dezbătut Viitorul Europei cu deputații europeni și cu președintele 
Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker (în data de 31 mai a.c.).  

„(…) Este în interesul statelor europene să consolideze comunitatea și să accelereze procesul către o Uniune 
Europeană, exact în acele zone în care cetățenii o cheamă” – a declarat premierul luxemburghez, subliniind 
convingerea că doar un răspuns european poate asigura bunăstarea popoarelor continentului și poate aborda 
provocările globale de astăzi. „(…) Piața unică este o condiție prealabilă pentru ca întreprinderile noastre să fie și să 
rămână competitive la nivel mondial, iar euro continuă să fie crucial pentru buna funcționare a pieței interne”, a 
adăugat dl Battel, subliniind că este de o importanță strategică să se aprofundeze Uniunea Economică și Monetară. 

Totodată, a vorbit în favoarea impozitării corecte a companiilor de internet, în timp ce dezbătea scăderea 
taxelor, ca mijloc de stimulare a competitivității globale, fără ca aceasta să ducă la dumping. De asemenea, a insistat 
asupra importanței procesului de piață unică digitală a UE, asupra marilor beneficii ale programului de schimb 
Erasmus și Erasmus+, precum și asupra necesității de solidaritate în abordarea crizelor migraționale. „Nu ar trebui să 
încercăm să introducem o solidaritate flexibilă, care va duce doar la lipsa de solidaritate reciprocă”.   În cele din urmă, 
premierul luxemburghez a spus că valoarea adăugată a Uniunii Europene poate fi ușor demonstrată de numărul 

cetățenilor britanici care solicită cetățenia în alte țări ale UE după votul lui Brexit. 

Liderii principalelor grupuri politice și președintele Comisiei Europene au insistat că impozitele echitabile ar trebui să aibă prioritate față de reducerile 
fiscale, și că o taxă digitală, în special, este depășită pentru ca întreprinderile multinaționale să plătească contribuția lor la piața internă. De asemenea, deputații 
europeni au discutat și despre modalități de abordare a fragilității zonei euro și de evitare a crizei italiene care s-ar putea propaga în întreaga zonă euro.  

Următorul lider european care se va adresa Parlamentului European va fi prim-ministrul olandez, Mark Rutte, în cadrul sesiunii plenare din luna iunie,  de 
la Strasbourg. 

                                                 
13 Rezoluţia Parlamentului European din 14 martie 2018 referitoare la următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 (2017/2052(INI) și Rezoluţia Parlamentului 
European din 14 martie 2018 referitoare la reforma sistemului de resurse proprii al Uniunii Europene - 2017/2053(INI). 

14 Membru al Partidului Democrat din 1989, Xavier Battel a fost ales în Parlamentul luxemburghez pentru prima dată în 1999, iar din 2013 este premier. Xavier Battel  continuă seria 

dezbaterilor despre Viitorul Europei organizate între șefii de stat sau de guvern și deputați, după, premierul irlandez Leo Varadkar (17 ianuarie 2018), premierul croat Andrej Plenkovic (6 
februarie 2018), premierul portughez António Costa (14 martie 2018), președintele francez Emmanuel Macron (17 aprilie 2018) și premierul belgian Charles Michel (3 mai 2018). 

http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/debates-video.html
file:///C:/Users/roibu.luiza/Desktop/Această%20rezoluție%20completează%20poziția%20Parlamentului%20(și%20mandatul%20pentru%20viitoarele%20negocieri%20cu%20Consiliul),%20care%20constă%20în%20două%20rezoluții%20anterioare,%20votate%20la%2014%20martie,%20cu%20privire%20la%20aspectele%20de%20chel
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0076+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
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EYE 2018 - nenumărate idei pentru viitorul Europei 

     

La mai puțin de un an înainte de alegerile 
europene, 8.000 de tineri au participat la Strasbourg – 
Franța, în perioada 1-2 iunie a.c.,  pentru o sesiune de 
dezbateri și de expunere a unor idei,  în cadrul celui de-al 
treilea Eveniment al tineretului european - # EYE 2018.  

Președintele Parlamentului, dl Antonio Tajani, a 
lansat EYE 2018 în aula plenară a Parlamentului European.   

Mai mult de 8.000 de tineri din toată Europa au 
participat la 400 de activități, dezbateri, spectacole și 
ateliere de lucru la sediul Parlamentului din Strasbourg. 
EYE 2018 a oferit o gamă largă de activități, cu 
participarea unor factori de decizie politică și personalități 
de inspirație de pe scena europeană, au fost organizate 

concerte și spectacole artistice, astfel încât s-a putut 
experimenta bogatul patrimoniu cultural pe care Europa 
trebuie să îl ofere, precum și un eveniment YO! Fest - 
organizat de Forumul European al Tineretului, care au 
avut loc în afara clădirilor Parlamentului European.  

Temele activităților s-au axat pe 5 teme principale: 
tineri și bătrâni - ținând cont de revoluția digitală; bogați și 
săraci –o cotă echitabilă; în afară și împreună - elaborarea 
unei Europe mai puternice; sigur și periculos - rămâne în 
viață în vremuri tulburi și local și global - protejarea 
planetei noastre. 

Ideile din cadrul evenimentului vor fi reunite într-
un raport, iar cele mai bune dintre ele vor fi prezentate 
comisiilor parlamentare în sesiunea din toamnă. 

  

http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/programme.html
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Raportul pe 2017 privind relațiile dintre 

Parlamentul European și parlamentele naționale  

 

Direcția pentru Relații cu Parlamentele Naționale a publicat raportul din 2017 
privind principalele evenimente și forme de cooperare interparlamentară în anul care a 
trecut. Raportul este o selecție de exemple inspirate din munca comună a 
parlamentelor naționale  în domenii de interes reciproc.  

Pe parcursul anului 2017, parlamentele naționale au contribuit substanțial la 
dezbaterile UE privind cele mai presante probleme politice, legislative și instituționale.  

Dna Mairead McGuinness și dl Bogusław Liberadzki, vicepreședinți ai 
Parlamentului European, responsabili de relațiile cu parlamentele naționale, sunt cei 
care au semnat prefața raportului. 

Raportul este structurat pe 7, astfel:  

1. Contextul raportului - care oferă o privire de ansamblu asupra temelor 
majore de pe agenda europeană, discutate prompt în diferite dezbateri 
interparlamentare și schimburi profunde în anul 2017, organizate într-un context 
politic caracterizat printr-o opinie publică mai favorabilă a UE.   

2. Evoluții și tendințe esențiale în cooperarea interparlamentară – printre care rolul 
parlamentelor naționale în dezbaterea privind viitorul Uniunii Europene și ieșirea din 
UE a Regatului Unit al Marii Britanii; rolul parlamentelor naționale în îmbunătățirea 
comunicării cu cetățenii cu privire la chestiunile UE; viitorul UE în calitate de actor 

global în contextul schimbărilor globale actuale; controlul parlamentar comun al Europol: progrese în ceea ce privește procedurile practice; dimensiunea 
externă a migrației; cooperarea interparlamentară în probleme instituționale.  

3. Instituții parlamentare instituționale - Conferința comisiilor parlamentare pentru afaceri ale Uniunii (COSAC); conferințele anuale și informale ale 
președinților parlamentelor UE.  

4. Dialogul interparlamentar – printre care Săptămâna parlamentară  europeană ; Conferința interparlamentară privind stabilitatea, coordonarea 
economică și guvernanța în UE; cooperarea interparlamentară privind politica externă și de securitate.  (IPC PESC / PSAC) 

5. „Mecanismul de avertizare timpurie” și „dialogul politic informal” - protocoalele nr. 1 și nr. 2 la Tratatul de la Lisabona – urmărind mecanismul de 
avertizare rapidă; dialogul politic informal, precum și principiile subsidiarității și proporționalității revizuite.  

http://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/news/news.html
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6. Instrumente pentru schimbul de informații și crearea de rețele – printre care Centrul European pentru Cercetare și Documentare Parlamentară (ECPRD)  și 
platforma de schimb de informații interparlamentare a UE (IPEX).  

7. Anexe - printre altele reuniunile COSAC, reuniunile interparlamentare organizate de comisiile Parlamentului European în Bruxelles în 2017, întâlnirile 
Centrului European de Cercetare și Documentare Parlamentară (ECPRD). 

Semnalăm câteva aspecte, din raport, care  sunt de interes general. 

Dezbaterile privind viitorul UE reflectă angajamentul politic de a se asigura că proiectul european este în acord cu schimbările realităților geopolitice și 
așteptările cetățenilor. Această recalibrare a priorităților UE implică un sentiment mai puternic de solidaritate. Solidaritatea nu ar trebui să se prevaleze doar în 
definirea priorităților și  în mijloacele de finanțare a proiectelor noi, ci și în punerea în aplicare a măsurilor convenite la nivel național15. Comisia Europeană  a 
contribuit la această dezbatere deschisă prin prezentarea Cărții albe privind viitorul Europei (care prezintă 5 scenarii pentru viitorul Europei) și a documentelor 
de reflecție privind principalele politici ale UE.  

Parlamentul European a adoptat mai multe rezoluții privind viitorului Europei și a decis să invite șefii de state și guverne la ședințele sale în plen pentru a 
dezbate „Viitorul Europei” împreună cu deputații europeni, într-un spirit deschis și constructiv; discuțiile privind viitorul Europei se vor încheia la 9 mai 2019, când 
se va desfășura o reuniune informală a liderilor UE la  Sibiu - România. 

De-a lungul anului 2017, s-a dorit o mai mare responsabilitate de a arăta voință politică și conducere puternică pentru a pune în practică valorile comune.   

Parlamentele naționale trebuie să se afle în centrul procesului decizional al Uniunii Europene și să devină mai puternice atât în cadrul UE, cât și în cadrul 
parteneriatului cu Parlamentul European, îmbunătățind cooperarea interparlamentară și examinarea mai eficientă în cadrul întregului proces legislativ care ar 
putea promova, în continuare, proiectul European. 

S-a dorit o viziune politică și o agendă pozitivă și proactivă care a inclus: consolidarea zonei euro, o Uniune economică și monetară mai profundă, o politică 
de apărare comună reală, capacitatea bugetară de a reacționa la amenințările interne și externe, o dimensiune socială durabilă a pieței unice, o politică de migrație 
eficientă și un pilon solid al drepturilor sociale.  

Ieșirea Regatului Unit din UE a fost îndelung dezbătută în contextul viitorului UE27. În 2017, Parlamentul European a adoptat 3 rezoluții privind stadiul 
negocierilor cu Regatul Unit, PE fiind cel care, în temeiul tratatelor, își va da consimțământul în ceea ce privește retragerea acordului și orice relație viitoare 
dintre Marea Britanie și UE. 

În ceea ce privește rolul parlamentelor naționale în îmbunătățirea comunicării cu cetățenii cu privire la chestiunile UE - parlamentele naționale au fost 
solicitate să asigure mecanismele necesare care să permită consultarea timpurie și implicarea directă a cetățenilor și să îmbunătățească comunicarea despre UE. 
COSAC a recunoscut că mai multe dezbateri plenare cu privire la chestiunile UE au sporit vizibilitatea Uniunii și au oferit cetățenilor posibilitatea de a afla mai 
multe despre agenda UE și despre pozițiile partidelor politice cu privire la aceste aspecte. COSAC a invitat, de asemenea, autoritățile naționale să promoveze 
alegerile europene și partidele politice pentru a se angaja în dezbateri politice cu privire la chestiuni- cheie înainte de alegerile europene din 2019. 

                                                 
15 Rezultatul alegerilor din Olanda, Franța și Germania a fost perceput ca o evoluție pozitivă pentru unitatea europeană. Prin Declarația de la Bratislava și prin Foaia de parcurs, 

Declarația de la Roma, care marchează cea de-a 60-a aniversare a Tratatului de la Roma și „Agenda liderilor”, dezbaterea democratică privind viitorul UE a continuat să crească. 

https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_ro
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În concluziile adoptate de Conferința președinților parlamentelor UE, care a avut loc în 2017, în Slovacia, președinții și-au reafirmat angajamentul față de 
deschiderea parlamentară, asigurând transparența procesului legislativ și recunoașterea responsabilității publice față de informațiile parlamentare. În plus, au 
recunoscut că parlamentele naționale și Parlamentul European au jucat un rol esențial în eliminarea decalajului dintre cetățeni și în procesul de elaborare a 
politicilor și în comunicarea publicului atât a politicilor europene, cât și a celor naționale. O mai bună comunicare a numeroaselor rezultate pozitive ale elaborării 
politicilor europene și funcționării eficiente a instituțiilor europene în conformitate cu tratatele ar putea, de asemenea, să contracareze atitudinile anti-
europene, discursurile de ură, știrile false și dezinformarea. 

De asemenea, în cadrul dezbaterilor sale, Parlamentul European a subliniat importanța participării active a cetățenilor europeni la alegerile pentru 
Parlamentul European, care  oferă o platformă pentru o dezbatere constructivă, informativă și cuprinzătoare privind viitorul Uniunii. 

În ceea ce privește exercitarea controlului parlamentar comun asupra Europol au fost înregistrate progrese privind aranjamentele practice. Dezbaterile 
privind cooperarea polițienească și judiciară efectivă, inclusiv schimbul în timp util al informațiilor dintre autoritățile naționale prin intermediul Europol și 
Eurojust au confirmat importanța finalizării discuțiilor privind modalitățile practice de control parlamentar al Europol. Anul 2017 a vizat o serie de pași 
importanți în crearea Grupului parlamentar de control comun al Europol (JPSG) de către Conferința președinților parlamentelor UE și a reuniunii constitutive a 
acestui nou organism comun compus din parlamentele europene și parlamentele naționale.  

În încercarea de a găsi un echilibru între diferitele poziții prezentate și de a facilita adoptarea eventuală a Regulamentului de procedură, copreședinții au 
revizuit proiectul de regulament de procedură, în conformitate cu opiniile exprimate de majoritate.  

Punerea în aplicare a dispozițiilor tratatelor privind cooperarea interparlamentară la parlamentele naționale a sporit capacitatea parlamentelor naționale 
de a monitoriza guvernele naționale și s-a dovedit a fi un instrument important pentru implicarea calitativă și în profunzime a parlamentelor naționale în 
procesul de luare a deciziilor la nivelul UE. Angajamentul pozitiv al parlamentelor naționale în afacerile europene este foarte bine primit de Parlamentul 
European, ele având rolul de a menține guvernele naționale responsabile și de a examina politica lor națională în cadrul Consiliului UE, oferind o platformă 
pentru o dezbatere națională reală - publică și transparentă - privind politicile UE ale țărilor lor și comunicarea cu cetățenii lor. 

La aproape un deceniu după semnarea Tratatului de la Lisabona, Comisia pentru afaceri constituționale a Parlamentului European a considerat oportun 
să elaboreze un raport despre implementarea, din proprie inițiativă, cu scopul de a evalua utilizarea mecanismelor actuale pentru participarea parlamentelor 
naționale la procesul politic european. Raportul analizează posibilitățile de îmbunătățire a acestor mecanisme, pentru a apropia parlamentele naționale de 
proiectul european și evaluează dezbaterea structurată politic stabilită între Comisia Europeană și parlamentele naționale.  

Guvernanța economică a fost, conform articolul 13 din Pactul fiscal, dezbătută în cadrul unei conferințe interparlamentare privind stabilitatea, 
coordonarea economică și guvernanța în Uniunea Europeană (SECC), pentru discutarea politicilor bugetare și a altor aspecte vizate de acord. Conferința 
cuprinde toate parlamentele naționale și Parlamentul European.  

De asemenea, Săptămâna parlamentară europeană (EPW) și Conferința interparlamentară privind stabilitatea, coordonarea economică și guvernanța în 
Uniunea Europeană și-au câștigat poziția obișnuită în calendarul cooperării interparlamentare și au devenit un adevărat forum pentru dezbateri 
interparlamentare în aceste domenii politice tot mai importante. 
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Semestrul european – este organizat de Parlamentul European, oferind ocazia de a face schimb de informații privind cele mai bune practici în punerea în 
aplicare a ciclurilor Semestrului și de a consolida cooperarea pentru a controla acțiunile executivului la nivel național și european.  

Conferința interparlamentară privind stabilitatea, coordonarea economică și guvernanța economică în Uniunea Europeană, co-găzduită și co-prezidată de 
Camera Reprezentanților din Malta și de Parlamentul European, este un forumul pentru dezbateri fructuoase și schimbul de bune practici în punerea în aplicare 
a dispozițiilor tratatelor privind cooperarea dintre parlamentele naționale și Parlamentul European. În plus, urmărește asigurarea responsabilității democratice 
în domeniul guvernanței economice și al politicii bugetare în UE, în special în cadrul Uniunii Economice și Monetare (UEM), ținând seama de dimensiunea socială 
și fără a aduce atingere competențelor parlamentelor UE. EPW a reunit peste 100 de membri ai parlamentelor naționale din întreaga Uniune Europeană și 
membri ai Parlamentului European pentru a discuta chestiuni economice, bugetare și sociale. 

Conferința interparlamentară privind PESC/PSAC a fost înființată printr-o decizie a Conferinței președinților parlamentelor UE în 2012, iar Conferința 
interparlamentară pentru politica externă și de securitate comună și politica de securitate și apărare comună (IPC PESC/PSAC) este platforma interparlamentară 
de dezbatere privind politica externă, de securitate a UE și politica de apărare. Este organizată de două ori pe an de către Parlamentul statului membru UE care 
deține președinția rotativă a Consiliului, în strânsă cooperare cu Parlamentul European, la conferință participă în mod curent parlamentari din întreaga UE. 
Conferința bianuală a permis parlamentarilor naționali și europeni să își coordoneze pozițiile politice cu privire la aspectele esențiale ale securității și apărării, în 
scopul creșterii eficacității elaborării politicilor la nivel național și la nivelul UE în abordarea provocărilor globale. 

"Mecanismul de alertă timpurie" și "dialogul politic informal" - protocoalele nr. 1 și nr. 2 la Tratatul de la Lisabona - Protocolul nr. 2 la TFUE stabilește un 
mecanism de revizuire, așa-numitul „mecanism de alertă timpurie”, care implică parlamentele naționale. În cadrul acestui mecanism, parlamentele naționale pot 
revizui proiectele de acte legislative ale UE și, dacă constată o încălcare a principiului subsidiarității, pot trimite un „aviz motivat” în termen de 8 săptămâni de la 
transmiterea către instituția emitentă. Protocolul prevede o anumită procedură (denumită „cartonașul galben” și, respectiv, „cartonașul portocaliu”) atunci când 
numărul de avize motivate depășește pragurile specifice. Acest rol oficial pentru parlamentele naționale a promovat un nivel mai înalt de cooperare cu 
Parlamentul European și a condus la revizuirea și modificarea Regulamentului de procedură al acestuia și a structurilor administrative care vizează îmbunătățirea 
în continuare a relațiilor interparlamentare. 

În 2017, Parlamentul European a primit în mod oficial 421 de observații din partea parlamentelor naționale în temeiul Protocolului nr. 2 privind aplicarea 
principiilor subsidiarității și proporționalității. Dintre acestea 49 au fost avize motivate, în timp ce celelalte 372 au fost contribuții (observații care nu ridică 
probleme legate de respectarea principiului subsidiarității). De la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona (1 decembrie 2009), 2799 de observații au fost 
transmise de parlamentele naționale. Dintre acestea, doar 429 (15%) au fost avize motivate în legătură cu o încălcare a principiului subsidiarității, în timp ce 
marea majoritate (aproximativ 85%) erau contribuții care se refereau la fondul propunerilor. Acest lucru demonstrează că parlamentele naționale nu au utilizat 
acest mecanism pentru a împiedica procesul legislativ la nivelul UE. Până în prezent, doar câteva parlamente naționale au transmis un număr mare de opinii 
motivate. În 2017, un număr de 18 din 41 de Camere au emis avize motivate. Cei mai activi au fost: Senatul francez - cu 8 avize motivate, urmat de Bundestagul 
german și Bundesrat austriac  - cu câte 6 avize motivate fiecare. De la introducerea acestui mecanism, pragul necesar pentru declanșarea procedurii de revizuire, 
a „cartonașului galben” a fost atins de doar 3 ori până în prezent, cel mai recent în luna mai 2016, în ceea ce privește propunerea de revizuire a Directivei privind 
detașarea lucrătorilor. Comisia Europeană a decis să-și mențină propunerea, precizând în avizul său că aceasta nu a încălcat principiul subsidiarității. Multe dintre 
parlamentele naționale care au participat la acest al 3-lea cartonaș galben au continuat să-și exprime dezamăgirea cu privire la rezultate pe parcursul anului 
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2017. Parlamentele naționale au folosit Protocolul nr. 2 ca mijloc de a-și exprima punctele de vedere mai degrabă cu privire la conținutul propunerilor, decât la 
subsidiaritate. Aceasta reflectă dorința lor de a fi mai implicat în procesul legislativ substanțial. 

Dialogul politic informal – În conformitate cu Protocolul nr. 1 la TFUE, se permite parlamentelor naționale să comenteze dosarele legislative care intră în 
competența exclusivă a Uniunii Europene și o mare varietate de documente fără caracter legislativ (cum ar fi cele legate de dezbaterile în curs la nivel european, 
cărțile verzi/albe sau comunicările Comisiei Europene). Comentariile la aceste documente sunt destul de numeroase și intră sub așa-numitul „dialog politic 
neoficial”. În 2017, parlamentele naționale au continuat să utilizeze în mod activ acest instrument trimițând 199 contribuții.  

În acest context, în anul 2017, cele 3 Camere cele mai active au fost Camera Deputaților din România - cu 30 de contribuții, Senatul Cehiei - cu 28 și 
Camera Deputaților din Italia -  cu 27.   

Au fost utilizate diverse instrumente de lucru pentru schimburi de opinii – ECPRD - Gestionat în comun de Parlamentul European și Adunarea 
Parlamentară a Consiliului Europei, ECPRD numără 66 de Camere parlamentare (dintre care 41 în Uniunea Europeană) din 54 de țări și instituții europene în 
calitate de membri. Aproape 120 de corespondenți și corespondenți adjuncți reprezintă parlamentul lor în rețea și contribuie la principalele activități ECPRD, 
care constau într-un schimb intens de informații și bune practici. În ceea ce privește solicitările comparative, anul 2017 a adus un nou nivel maxim, cu un total de 
337 de solicitări, ceea ce reprezintă o creștere semnificativă față de anul 2016, unde au fost depuse 273 de cereri în rețea.  

Platforma de schimb interparlamentar de informații IPEX  - Obiectivul schimbului interparlamentar de informații al UE (IPEX) este de a sprijini cooperarea 
interparlamentară prin furnizarea unei platforme pentru schimbul electronic de informații legate de UE între parlamentele din UE. IPEX a fost lansat ca o 
inițiativă a parlamentelor naționale ale UE și a fost elaborat cu asistența tehnică a Parlamentului European.  În 2017, 41 de Camere din 28 de parlamente 
naționale și Parlamentul European utilizează IPEX în activitățile lor zilnice. IPEX este supus unei îmbunătățiri continue pentru a răspunde nevoilor în schimbare 
ale utilizatorilor săi. În 2017 IPEX a continuat să-și îndeplinească funcțiile consolidate. În prezent, publică aproape 88.000 de pagini din parlamentele naționale și 
din instituțiile Uniunii Europene, care dețin informații legate de control în 12.500 de documente elaborate de instituțiile UE și legate de peste 10.000 de dosare. 
În anul 2017, numărul total de documente legislative și nelegislative înregistrate în IPEX era de 1053 (2016: 1064; 2015: 805; 2014: 933). În 2017, site-ul IPEX a 
fost vizitat de 307.737 de vizitatori unici, o creștere considerabilă în raport cu tendința generală de creștere din anii precedenți. Numărul de pagini vizualizate - 
aproape 6 milioane - este într-un model observat în ultimii 3 ani. 

Reprezentanții parlamentelor naționale la Bruxelles - Direcția pentru Relații cu Parlamentele Naționale primește și găzduiește reprezentantul administrativ 
- desemnați de Parlamentele / Camerele naționale ale UE la nivel Parlamentului European. În prezent există 55 de persoane, din 40 de Camere, care ocupă 37 de 
birouri, lucrând ca astfel de reprezentanții; acest lucru creează numeroase sinergii și promovează ușor schimburi.  
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PREŞEDINŢIA BULGARĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE   

 

 

 

Consiliul de afaceri externe

În data de 28 mai a.c. a avut loc la Bruxelles reuniunea miniştrilor de externe care a fost prezidată de Înaltul Reprezentant al UE, dna Federica Mogherini. 
Agenda de lucru a reuniunii a vizat teme precum acordul nuclear cu Iranul, situaţia din Venezuela, din Gaza şi acordul post-Cotonou. 

Acordul cu Iranul şi Planul comun de acţiune cuprinzător (JCPOA) a fost discutat în contextul retragerii Statelor Unite ale Americii din acord, decizie care a 
fost anunţată de preşedintele american la 8 mai a.c. Miniştrii au subliniat importanţa menţinerii JCPOA deoarece acesta este esenţial pentru securitatea din 
regiune şi din întreaga lume. De asemenea, Consiliul și-a exprimat satisfacția atât față de măsurile luate de Comisia Europeană pentru a proteja întreprinderile 
europene care s-au implicat în cooperarea economică cu Iranul după ridicarea sancţiunilor legate de domeniul nuclear, cât şi față de eforturile Înaltului 
Reprezentant şi ale miniştrilor de externe ai E3 (Franţa, Germania şi Regatul Unit  al Marii Britanii) de sprijinire a Iranului în ceea ce priveşte punerea în aplicare a 
acordului, pentru a preveni dezvoltarea unei arme nucleare de către această ţară. Totodată, miniştrii au subliniat importanţa pe care UE o acordă relaţiilor 
transatlantice, precum şi necesitatea de a continua colaborarea cu SUA,care este un partener şi un aliat de lungă durată. 

Consiliul a adoptat concluzii privind Venezuela, subliniind cu acest prilej faptul că alegerile şi rezultatul acestora sunt lipsite de credibilitate, au solicitat 
organizarea de noi alegeri prezidenţiale în conformitate cu standardele democratice recunoscute pe plan internaţional şi cu ordinea constituţională din 
Venezuela. În consecinţă, Uniunea Europeană a anunţat că va impune măsuri restrictive suplimentare specific direcţionate şi reversibile. 

Referitor la situaţia din Gaza, ca urmare a evoluţiilor recente, inclusiv mutarea în Ierusalim a ambasadei SUA în Israel, miniştrii au reconfirmat poziţia 
unitară a UE cu privire la necesitate de a găsi o soluţie bazată pe două state, cu Ierusalimul drept capitală a ambelor state aşa cum a fost descrisă de Înaltul 
Reprezentant în declaraţia sa din 14 mai 2018 privind violenţele din Gaza şi cele mai recente evoluţii. 

Privind acordul post-Cotonou, Consiliul a luat act de progresele înregistrate în cadrul  lucrărilor pregătitoare cu privire la concretizarea unei decizii a 
Consiliului de autorizare a Comisiei Europene de a începe negocierile pentru viitorul parteneriat dintre Uniunea Europeană şi ţările din Africa, zona Caraibilor şi 
Pacific (ACP). 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3861_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/05/28/venezuela-council-adopts-conclusions/pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/44510/statement-high-representativevice-president-federica-mogherini-violence-gaza-and-latest_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=LEGISSUM:r12101
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În marja reuniunii, miniştrii de externe au discutat despre situaţia din Siria şi au decis prelungirea măsurilor restrictive ale UE împotriva regimului sirian 
până la 1 iunie 2019, ca urmare a represiunilor continue împotriva populaţiei civile.  

De asemenea, Consiliul a adoptat concluzii privind o cooperare sporită în domeniul securităţii în Asia şi a identificat domenii-cheie cum ar fi: securitatea 
maritimă, securitatea cibernetică, combaterea terorismului, proliferarea armelor chimice, biologice, radiologice şi nucleare sau dezvoltarea sistemelor regionale 
de cooperare. 

Totodată, miniştrii de externe au adoptat concluzii cu privire la consolidarea politicii de securitate şi apărare comune (PSAC) civile, care este un 
instrument important prin intermediul căruia UE joacă rolul de furnizor de securitate la nivel mondial. 

La finalul reuniunii, Consiliul a adoptat Raportul anual al UE pe anul 2017 privind drepturile omului şi democraţia în lume, în care UE a evidenţiat 
activitatea globală în domeniul drepturilor copilului prin actualizarea liniilor directoare privind promovarea şi protectia drepturilor acestora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consilium.europa.eu/media/35456/st09265-re01-en18.pdf
http://www.consilium.europa.eu/media/35380/st09288-en18.pdf
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Consiliul Competitivitate 

 

              În data de 28-29 mai 2018 s-a desfășurat la Bruxelles reuniunea Consiliului pentru competitivitate. 

Consiliul a ajuns la un acord general cu privire la propunerea de regulament  care vizează îmbunătățirea  recunoașterii reciproce a mărfurilor 
comercializate în cadrul pieței interne, prin care se asigură faptul că mărfurile comercializate în mod legal într-un stat membru pot fi vândute în oricare alt stat 
membru, atât timp cât acestea respectă cerințele de siguranță și nu aduc atingere interesului public. 

”(…) Mai avem de depășit o serie de bariere artificiale în diferite domenii ale pieței interne. Multe dintre acestea sunt rezultatul aplicării unor norme 
diferite în sectoare nearmonizate sau al punerii în aplicare deficitare a principiilor recunoașterii reciproce. Acordul de astăzi va contribui la promovarea liberei 
circulații a mărfurilor în cadrul pieței interne și, prin urmare, va facilita accesul pe piață pentru întreprinderile noastre ceea ce, în cele din urmă, va aduce beneficii 
tuturor consumatorilor europeni.”-  a declarat Emil Karanikolov, ministrul bulgar al economiei. 

Cadrul legislativ existent nu asigură o aplicare fiabilă a principiului recunoașterii reciproce deoarece accesul pe piață al mărfurilor considerate sigure și în 
conformitate cu interesul public într-un stat membru, poate fi refuzat sau restricționat în alt stat membru. În consecință, întreprinderile se confruntă cu costuri 
și întârzieri nejustificate deoarece trebuie să-și adapteze bunurile la diversele cerințe ale piețelor naționale. Toate statele membre au recunoscut  nevoia de  
adaptare a cadrului legislativ existent pentru a reduce diferențele în interpretarea și aplicarea principiului recunoașterii reciproce de către autoritățile naționale 
şi pentru a asigura întreprinderilor condiții de concurență echitabile. 

În prezent, legislația de armonizare a Uniunii stabilește cerințe comune cu privire la modul de fabricare al produselor. Sunt avute în vedere produse 
precum jucăriile, produsele cosmetice sau articolele pirotehnice. Cu toate acestea, există o gamă largă de bunuri de consum precum textilele, încălțămintea sau 
articolele de îngrijire pentru copii care nu intră sub incidența legislației UE de armonizare. Noul regulament se va aplica acestor bunuri. În comparație cu cadrul 
legislativ actual, se propun o serie de îmbunătățiri în ceea ce privește aplicarea principiului recunoașterii reciproce,respectiv clarificarea domeniului de aplicare 
al recunoașterii reciproce, introducerea unei declarații pe proprie răspundere care să garanteze faptul că bunurile au fost deja comercializate, în mod legal, într-
un stat membru și stabilirea unei proceduri de rezolvare a problemelor pentru a oferi soluții practice cetățenilor și întreprinderilor. 

Miniștrii au susținut  o dezbatere cu privire la propunerea de regulament privind promovarea echității și a transparenței pentru furnizori prin servicii de 
intermediere online. În primul rând, propunerea urmărește să asigure un tratament echitabil, transparent și previzibil al furnizorilor prin servicii de intermediere 
online de către platformele online. În al doilea rând, propunerea urmărește să le ofere furnizorilor prin servicii de intermediere on-line opțiuni mai eficace în 
ceea ce privește căile de atac în cazul în care se confruntă cu probleme. În al treilea rând, inițiativa urmărește să creeze un mediu de reglementare previzibil și 
favorabil inovării pentru platformele online din UE. Mai multe delegații au evidențiat contribuția platformelor on-line la dezvoltarea economiei europene și a 
pieței unice digitale. Totodată, s-a exprimat importanța dezvoltării unui mediu digital echitabil pentru întreprinderi și platforme care să asigure condiții pentru 
inovare și care să evite suprareglementarea.  

În  data de 29 mai 2018, miniștrii au desfășurat o dezbatere de orientare privind cercetarea și inovarea, în contextul următorului cadru financiar al UE 
pentru perioada 2021-2027. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1527683847422&uri=CELEX:52017PC0796
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-RO/TXT/?qid=1527764485658&uri=CELEX:52018PC0238&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-RO/TXT/?qid=1527764485658&uri=CELEX:52018PC0238&from=RO
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”(…) Creșterea investițiilor publice în cercetare și inovare este importantă, dar nu este suficientă. Trebuie să valorificăm rezultatele cercetării științifice și 
să fim capabili să le convertim în aplicații practice care pot să abordeze provocările societale sau să creeze produse care îmbunătățesc viața oamenilor.”- a 
declarat Emil Karanikolov, ministrul economiei din Bulgaria. 

În urma unui acord în cadrul Consiliului, activitățile de cercetare desfășurate în cadrul programului de cercetare EURATOM vor fi prelungite până la 
sfârșitul anului 2020. 

Consiliul a adoptat concluzii cu privire la accelerarea circulației cunoștințelor în UE. S-a evidențiat importanța transferului de cunoștințe pentru 
maximizarea impactului cercetării și inovării (C&I) și s-a exprimat nevoia de a se pune un accent mai mare pe deschiderea și difuzarea rezultatelor cercetării și pe 
mobilitatea cercetătorilor. Miniștrii s-au pronunțat pentru asigurarea accesului liber la rezultatele cercetării, în vederea promovării utilizării acestora și pentru a 
permite inovatorilor, instituțiilor de cercetare și întreprinderilor din toate statele membre să inoveze. Totodată, au reafirmat importanța exploatării sinergiilor 
dintre programul Orizont 2020 și alte programe relevante ale UE (cum ar fi fondurile structurale și de investiții europene - fondurile ESI - și programul ERASMUS 
pentru crearea unor condiții cadru favorabile pentru cercetare și inovare). 

Consiliul a adoptat concluziile cu privire la Cloud-ul european pentru știința deschisă (EOSC)16. Miniștrii au apreciat documentul de lucru al serviciilor 
Comisiei privind Foaia de parcurs pentru punerea în aplicare a Cloudului european pentru știința deschisă, care introduce un model federat al EOSC și o 

abordare în două etape pentru implementarea EOSC. Recunoscând faptul că EOSC vizează asigurarea unui 
acces cât mai deschis posibil la rezultatele științifice și generalizarea practicilor de știință deschisă în 
Europa, Consiliul a îndemnat Comisia și statele membre să se asigure că EOSC va fi un mediu axat pe 
utilizator, care se va adresa cu prioritate comunității de cercetare. Totodată, s-a exprimat faptul că 
factorii-cheie pentru succesul EOSC sunt: o bună guvernanță și un model de afaceri sustenabil, precum și 
formarea unui număr adecvat de profesioniști în domeniul datelor. Miniștrii și-au exprimat susținerea 
pentru un model EOSC care să se bazeze  pe o federalizare la nivel paneuropean a infrastructurilor de date 
precum și  pe o  guvernanță în două etape. În prima etapă, statele membre și Comisia ar trebui să 
orienteze și să supervizeze dezvoltarea inițială a EOSC, iar, în a doua etapă,  rolul principal ar trebui să 
revină părților interesate. 

 

 

 

  

 

                                                 
European Open Science Cloud (EOSC) 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9507-2018-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9029-2018-INIT/ro/pdf
https://ec.europa.eu/research/openscience/pdf/eosc_strategic_implementation_roadmap_short.pdf#view=fit&pagemode=none
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BREXIT

 

Stadiul negocierilor dintre Uniunea Europeană și 

Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord 

 

 
Consiliul European (art. 50) din iunie este esenţial pentru viitorul relaţiilor dintre Regatul Unit şi Uniunea Europeană. Londra studiază posibilitarea unei duble 
abordări a problemei irlandeze. Oficiali britanici nu exclude posbilitatea revenirii Regatului în cadrul Uniunii.  

 
La 29 martie 2017, Regatul Unit a notificat oficial intenţia sa de a părăsi Uniunea Europeană. Cadrul legal al negocierilor pentru Brexit şi al viitoarelor 

relaţii dintre cele două părţi a fost stabilit prin Orientările Consiliului din 29 aprilie 2017,  Directivele de negociere din 22 mai 2017, Orientările Consiliului 
European (art. 50) pentru negocierile privind Brexitul din 15 decembrie 2017, Directivele de negociere privind perioada de tranziţie din 29 ianuarie 2018, 
Orientările Consiliului European (art. 50) privind cadrul viitoarelor relaţii din 23 martie 2018. La 14 mai 2018, Consiliul a fost informat de către negociatorul-șef al 
UE, asupra stadiului negocierilor, problemelor legate de finalizarea acordului de retragere şi cadrul viitoarelor relaţii dintre UE şi Regatul Unit.   

Problemele rămase în suspensie ar trebui rezolvate până la Consiliul European (art. 50) din luna iunie a.c. Această lună, iunie din 2018, este considerată 
decisivă de către majoritatea decidenţilor de la nivel european, dar şi de către liderii britanici, chiar dacă David Davis susţinuse iniţial că luna iunie ar fi un reper 
artificial stabilit de către UE. 

 
Marea Britanie încearcă acum să găsească formula cea mai potrivită pentru un acord comercial cu Uniunea Europeană,  dar, în acelaşi timp, oficialii 

întocmesc și planuri în cazul în care Marea Britanie ar ieşi din UE fără o înțelegere comercială. Departamentul pentru Brexit din guvernul britanic a declarat că 
pregătește planurile pentru această situaţie,  dar apreciază că guvernul este încrezător că aşa ceva nu se va întâmpla. Ministrul de interne, Sajid Javid, a respins, 
de asemenea, această situaţie: "(…) În calitate de ministru de interne(…) sunt profund implicat în pregătirile "No Deal"(...) dar nu recunosc această variantă”. 
Javid a declarat că Regatul Unit se va prezenta la următoarea reuniune cu un set solid de propuneri.  

Oficialii britanici avertizează asupra faptului că eşecul unui acord comercial cu Uniunea europeană ar putea avea consecinţe dintre cele mai dure asupra 
economiei britanice. Sunt luate în considerare trei scenarii potenţiale în cazul acesta, iar în cazul cel mai nefavorabil, totul s-ar termina printr-un “Armaghedon”. 

http://www.consilium.europa.eu/media/21754/29-euco-art50-guidelines-ro.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ro/policies/eu-uk-after-referendum/
http://www.consilium.europa.eu/media/32236/15-euco-art50-guidelines-en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/media/32236/15-euco-art50-guidelines-en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/media/32577/negotiatingdirectives.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/03/23/european-council-art-50-guidelines-on-the-framework-for-the-future-eu-uk-relationship-23-march-2018/
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/gac-art50/2018/05/14/
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/gac-art50/2018/05/14/
http://www.dw.com/en/armageddon-brexit-no-deal-scenario-could-hit-fuel-and-food/a-44059930
https://www.theguardian.com/politics/2018/jun/03/government-plays-down-brexit-armageddon-fears
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Un raport făcut public de presa britanică arată că, în cazul unei situaţii “severe”, portul Dover s-ar prăbuşi din prima zi, iar spitalele ar epuiza stocurile de 
medicamente în două săptămâni! 

Presa susţine că, în această situaţie, după ce a susţinut perioada de tranziţie, de până la 31 decembrie 2012, premierul britanic acţionează în culise 
pentru a obţine o nouă amânare de trei ani, imperativul absolut fiind de a evita ca Brexitul să provoace desprinderea Irlandei de Nord, deci să evite 
dezmembrarea Regatului.  

Frontiera irlandeză continuă să ţină capul de afiş al negocierilor pentru Brexit de luni de zile. Oficialii UE au cerut Londrei să propună o soluție care să 
evite reintroducerea controalelor la frontieră după Brexit. Potrivit unor surse, guvernul de la Londra studiază posibilitatea unei duble abordări a provinciei 
Ulster: europeană şi britanică, în acelaşi timp. Ideea se pare că a fost inspirată de situaţia din Lichtenstein şi ar permite evitarea unei “frontiere dure” între 
această provincie şi Republica Irlanda, după Brexit, şi este susţinută de către David Davis. Concret, s-ar crea o “zonă tampon” de 16 km de o parte şi de alta a 
frontierei – “zonă economică specială” – care ar minimiza impactul asupra agricultorilor şi antreprenorilor care activează de ambele părţi ale graniţei şi ar 
permite reinstalarea punctelor de control, respinsă de către Uniunea Europeană.   

Între timp, grupul anti-Brexit susţinut de George Soros îşi intensifică campania pentru un nou referendum, iar Jacob Rees-Mogg afirmă că Regatul Unit s-
ar putea alătura din nou Uniunii Europene, după Brexit! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lemonde.fr/referendum-sur-le-brexit/article/2018/05/29/alarmee-par-la-question-irlandaise-theresa-may-envisage-de-reculer-le-brexit-a-2023_5306153_4872498.html
https://www.express.co.uk/news/politics/958416/Brexit-news-Liechtenstein-EU-customs-union-EFTA-EEA-May-Boris-Johnson
https://www.express.co.uk/news/politics/958416/Brexit-news-Liechtenstein-EU-customs-union-EFTA-EEA-May-Boris-Johnson
https://www.euractiv.com/section/uk-europe/news/soros-to-up-campaign-for-fresh-brexit-poll/
https://www.telegraph.co.uk/politics/2018/05/29/britain-could-rejoin-european-union-brexit-says-jacob-rees-mogg/
https://www.telegraph.co.uk/politics/2018/05/29/britain-could-rejoin-european-union-brexit-says-jacob-rees-mogg/
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SUBIECTE DE ACTUALITATE  

  ÎN PRESA EUROPEANĂ 

săptămâna 28 mai – 3 iunie 2018 

 

                                 

 

 

 

 

 UE recurge la măsuri în oglindă după anunțul SUA privind taxele asupra 
importurilor de aluminiu și oțel: Vom impune tarife suplimentare asupra 
unor importuri americane 
Președintele Comisiei Europene, a anunțat că UE va recurge la măsuri 
comerciale împotriva Statelor Unite, după ce acestea vor impune tarife 
suplimentare asupra importurile de aluminiu și oțel provenite din UE, dar și 
din Canada și Mexic, principali parteneri comerciali ai SUA, declarând că: 
”Sunt îngrijorat în urma acestei decizii. Uniunea Europeană este de părere 
că tarifele unilaterale impuse de Statelor Unite sunt nejustificate și intră în 
conflict cu prevederile Organizației Mondiale a Comerțului. Acesta este 

protecționism”. (RO) 
 

 Comisia Europeană alocă 265 de milioane de euro pentru construirea unei 
autostrăzi care va lega Ungaria de România 
Comisia Europeană a anunţat că 265 de milioane de euro din Fondul de 
coeziune sunt investiţi în construirea unei noi secţiuni a autostrăzii M4, 
care va permite efectuarea călătoriei de la Budapesta la graniţa României 

în mai puţin de două ore şi 40 de minute, proiect care va sprijini economiile 

locale şi regionale şi va promova turismul. (RO) 
 

 Danemarca se alătură unor state precum Franța și Belgia și interzice 
purtarea vălului islamic în spații publice 
Parlamentul danez a adoptat o lege prin care interzice purtarea vălului 
integral islamic (burqa sau niqab) în spaţiul public, după ce şi alte state 
europene, cum sunt Franţa, Austria şi Belgia, au adoptat măsuri similare. 
Interdicţia, care urmează să intre în vigoare la 1 august a.c, se referă nu 
doar la vălul integral, ci şi la măştile de faţă şi bărbile false, nu însă şi la 

măştile de protecţie. (RO) 
 

 Parlamentul European aprobă ajutorul de 104 milioane de euro acordat 
Spaniei, Greciei, Franței și Portugaliei pentru a repara daunele provocate 
de dezastrele naturale din 2017 
Parlamentul European a aprobat sprijinirea Greciei, Franței, Spaniei și 
Portugaliei cu 104 milioane de euro după dezastrele naturale din 2017, prin 
intermediul Fondului de Solidaritate al UE (FSUE).  Ajutorul include 50,6 

http://www.caleaeuropeana.ro/ue-recurge-la-masuri-in-oglinda-dupa-anuntul-sua-privind-taxele-asupra-importurilor-de-aluminiu-si-otel-vom-impune-tarife-suplimentare-asupra-unor-importuri-americane/
http://www.caleaeuropeana.ro/comisia-europeana-aloca-265-de-milioane-de-euro-pentru-construirea-unei-autostrazi-care-va-lega-ungaria-de-romania-comisarul-european-corina-cretu-ungurii-si-romanii-vor-fi-primii-beneficiari-ai-pro/
http://www.caleaeuropeana.ro/danemarca-se-alatura-unor-state-precum-franta-si-belgia-si-interzice-purtarea-valului-islamic-in-spatii-publice/


 

27 

milioane de euro pentru reconstrucția regiunii Centro din Portugalia în 
urma incendiilor forestiere violente din iunie și octombrie 2017 și de 3,2 
milioane de euro pentru Spania, pentru repararea daunelor în regiunea 

vecină a Galicii. (RO) 
 

 Forțele aeriene române participă la un exercițiu militar în Bulgaria, 
acțiune inclusă în calendarul oficial al preşedinţiei bulgare a Consiliului 
Uniunii Europene 
Forţe aeriene din România, Bulgaria, Italia şi Lituania participă, în perioada 
30 mai – 8 iunie, pe teritoriul Bulgariei, la exerciţiul intitulat “C-27J 
European Spartan Exercise” (Balkan Spartan). Exerciţiul are ca scop 
creşterea interoperabilităţii forţelor aeriene bulgare în ce priveşte 
participarea la operaţiuni multinaţionale cu aliaţii, consolidarea pregătirii 
tactice şi de zbor a personalului pentru îndeplinirea unor misiuni de 

transport. (RO) 
 
 

 Comisarul european pentru migrație cere aderarea României și Bulgariei 
la Spațiul Schengen: Acesta va deveni mai sigur dacă cele două state vor fi 
acceptate 
Dimitris Avramopoulos, dar și câteva grupuri politice din cadrul 
Parlamentului European și-au exprimat din nou sprijinul pentru admiterea 
României și a Bulgariei în Spațiul Schengen. Afirmațiile acestora au fost 
făcute în cadrul unei dezbateri, la Strasbourg, tema fiind un raport cu 
privire la modul de funcționare a zonei de liberă circulație. D. 
Avramopoulos a declarant că: ”România și Bulgaria vor face ca Spațiul 
Schengen să fie mai sigur”, solicitând Consiliului Uniunii Europene să 

aprobe aderarea celor două state la acest spațiu. (RO) 
 

 Lupta Est-Sud pentru banii europeni: România, cea mai mare creștere a 
fondurilor alocate de UE pentru coeziune, alături de Grecia și Bulgaria. 
Polonia și Ungaria vor pierde aproape un sfert din bugetul actual 
Fondurile pentru coeziune și dezvoltare în valoare de 27,2 miliarde de euro 
(30,7 miliarde cu calcularea inflației) ce vor fi alocate României în viitorul 

Cadru Financiar Multianual (CFM) 2021-2027, reprezintă cea mai mare 
creștere procentuală a bugetului alocat unui stat membru, de 8% la 
egalitate cu Grecia și Bulgaria. Bugetul pentru o politică de coeziune 
modernizată se ridică la 373 de miliarde, din care România va beneficia de 
al patrulea cel mai mare buget alocat, fiind devansată doar de Polonia (72,7 

miliarde), Italia (43,4 miliarde) și Spania (38,3 de miliarde). (RO) 
 

 România a semnat declarațiile prin care se alătură țărilor UE care 
cooperează în domeniul inteligenței artificiale și în tehnologia blockchain 
România a semnat în oficial cele trei declarații UE privind Inteligența 
Artificială, Blockchain și Radarul Inovării, inițiative prin care Uniunea 
Europeană încearcă să țină pasul cu investițiile făcute de SUA și China. 
Declarațiile au fost semnate de ministrul Cercetării și Inovării, Nicolae 
Burnete, în marja reuniunii Consiliului UE la care au luat parte miniștrii din 
domeniul competitivății. De asemenea, documentele au fost semnate în 
prezența comisarului european responsabil pentru economia și societatea 

digitale, Mariya Gabriel.  (RO) 
 

 O țară din Parteneriatul Estic contestă dominația energetică a Rusiei: 
Azerbaidjan a inaugurat un tronson al coridorului care va alimenta Europa 
cu gaze din Marea Caspică 
La câţiva zeci de kilometri de capitala Baku, preşedintele Azerbaidjanulu a 
inaugurat terminalul de petrol şi gaze de la Sangachal, pe coasta Mării 
Caspice, un tronson important din gazoductul care ar urma să facă legătura 
cu conducta TANAP în Turcia și va permite alimentarea Europei prin sud şi 
reducerea dependenţei continentului de gazele naturale ruseşti, 

dependenţă care a crescut în ultimii ani în pofida obiectivelor UE. (RO) 
 
 

 Eurostat. România a înregistrat în 2017 cel mai ridicat număr de cetățeni 
care muncesc în străinătate 
România are cel mai mare procent de cetățeni apți de muncă stabiliți în 

străinătate, potrivit unor date publicate de Eurostat. Unul din cinci români 
apți de muncă locuia, anul trecut, în alt stat membru al Uniunii Europene, 

http://www.caleaeuropeana.ro/parlamentul-european-aproba-ajutorul-de-104-milioane-de-euro-acordat-spaniei-greciei-frantei-si-portugaliei-pentru-a-repara-daunele-provocate-de-dezastrele-naturale-din-2017/
http://www.caleaeuropeana.ro/fortele-aeriene-romane-participa-la-un-exercitiu-militar-in-bulgaria-actiune-inclusa-in-calendarul-oficial-al-presedintiei-bulgare-a-consiliului-uniunii-europene/
http://www.caleaeuropeana.ro/comisarul-european-pentru-migratie-cere-aderarea-romaniei-si-bulgariei-la-spatiul-schengen-acesta-va-deveni-mai-sigur-daca-cele-doua-state-vor-fi-acceptate/
http://www.caleaeuropeana.ro/lupta-est-sud-pentru-banii-europeni-romania-cea-mai-mare-crestere-a-fondurilor-alocate-de-ue-pentru-coeziune-alaturi-de-grecia-si-bulgaria-polonia-si-ungaria-vor-pierde-aproape-un-sfert-din-bugetu/
http://www.caleaeuropeana.ro/este-oficial-romania-a-semnat-declaratiile-prin-care-se-alatura-tarilor-ue-care-coopereaza-in-domeniul-inteligentei-artificiale-si-in-tehnologia-blockchain/
http://www.caleaeuropeana.ro/o-tara-din-parteneriatul-estic-contesta-dominatia-energetica-a-rusiei-azerbaidjan-a-inaugurat-un-tronson-al-coridorului-care-va-alimenta-europa-cu-gaze-din-marea-caspica/
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8926076/3-28052018-AP-EN.pdf/48c473e8-c2c1-4942-b2a4-5761edacda37
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România fiind statul cu cel mai mare procent al populației active plecate 
din țară. La nivel european, 3.8% dintre cetățenii europeni cu vârsta cu 
prinsă între 20 și 64 de ani activau în alt stat membru decât în cel de 
origine. Situația fluctuează, de la 1 % dintre germani, la 19.7%, cât 

înregistrează România. (RO) 
 

 Reforma PAC provoacă critici puternice 
Cu un buget în scădere și o mai mare libertate acordată statelor membre, 
noua versiune a politicii agricole comune (PAC) a provocat reacții 
puternice. Pentru ecologiști și agricultori, noua propunere a UE pentru PAC 
post-2020 riscă să facă atingerea obiectivelor de mediu dificil de realizat. 
Comisarul european pentru agricultură și dezvoltare rurală, a declarat că 
propunerile vor moderniza și simplifica PAC "prin asigurarea unei 
subsidiarități reale pentru statele membre, prin consolidarea rezilienței 

sectorului agricol european și a ambițiilor de mediu și climă". (FR) (EN) 
 

 În Italia, euroscepticii ajung la putere  
Primul guvern de alianță dintre o mișcare tânără anti-sistem și un partid de 
extremă dreapta a depus jurământul la Roma, sub conducerea noului 
politician Giuseppe Conte, care a promis o politică anti-austeritate și de 
securitate. După aproape trei luni de negocieri și evoluții fără precedent, 
mișcarea de 5 stele (M5S, anti-sistem) și Liga (extrema dreaptă) au ajuns la 
un compromis cu președintele Sergio Mattarella, privind menținerea Italiei 

în zona euro. (FR) 
 

 UE propune finanțare pentru limitarea șomajului 
Comisia va introduce împrumuturi subvenționate accesibile statelor 
membre afectate de o creștere bruscă a șomajului, un proiect cunoscut sub 
denumirea de "Mecanismul european de stabilizare a investițiilor" ca parte 
a uniunii economice și monetare. Astfel, dacă pe parcursul unui trimestru 
șomajul depășește rata medie din ultimii 15 ani și în același timp depășește 
cu cel puțin 1% rata din anul precedent pentru aceeași perioadă, Comisia 
va acorda împrumuturi statului membru în cauză. Dacă va fi aprobat de 

Parlament și Consiliu, acest program va fi operațional în 2021. (FR) (EN) 

 

 Reforma politicii de coeziune neliniștește regiunile 
Orașele și regiunile europene sunt derutate de mesajele contradictorii cu 
privire la viitorul politicii de coeziune. Reducerea bugetului propusă de 
executivul european este considerată disproporționată de actorii locali. 
Regiunile sunt îngrijorate și de posibila centralizare a Fondului social 
european (FSE), deoarece acest lucru ar împiedica regiunile să participe la 
procesul decizional direct și la alocarea reprezentativă a banilor Uniunii. 
Pierderea dimensiunii teritoriale ar crea, de asemenea, noi obstacole în 
calea sprijinirii coeziunii sociale, economice și teritoriale de către acest 

Fond. (FR) (EN) 
 
 

 Noi sancțiuni europene împotriva Venezuelei 
Uniunea Europeană a decis să impună noi sancțiuni împotriva regimului de 
guvernământ din Venezuela, ca răspuns la numeroasele nereguli 
constatate în alegerile prezidențiale câștigate de Nicolas Maduro, care a 
denunțat imediat această măsură. "UE intenționează să acționeze prompt, 
în conformitate cu procedurile stabilite, să impună noi măsuri restrictive, 
direcționate și reversibile, proiectate într-un mod care să nu dăuneze 
populației venezuelene, a cărei suferință UE dorește să o atenueze", au 
anunțat miniștrii de externe ai UE într-o declarație adoptată în cadrul unei 

reuniuni de la Bruxelles. (FR) (EN) 
 
 

 Facebook și Google vizate de primele reclamații privind nerespectarea 
Regulament al UE privind protecția datelor (GDPR) 
Imediat cu intrarea în vigoare, la 25 mai 2018, a Regulamentului UE privind 
protecția datelor, patru plângeri au vizat Facebook și Google în Germania, 
Austria, Belgia și Franța. NOYB, un ONG privat condus de avocatul austriac 
Max Schrems, a intentat un proces împotriva Google, Facebook și 
Instagram și Whatsapp, două aplicații cumpărate de Facebook. Aceste 
companii ar fi încălcat regulile GDPR care necesită consimțământul explicit 

al utilizatorilor de a prelucra datele lor personale. (FR) (EN) 

http://www.caleaeuropeana.ro/eurostat-romania-a-inregistrat-in-2017-cel-mai-ridicat-numar-de-cetateni-care-muncesc-in-strainatate/
https://www.euractiv.fr/section/agriculture-alimentation/news/european-commission-under-fire-after-new-cap-proposals-release/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/european-commission-under-fire-after-new-cap-proposals-release/?_ga=2.79587604.1668368851.1528050524-1821560500.1517736518
https://www.euractiv.fr/section/elections/news/les-eurosceptiques-sinstallent-au-pouvoir-en-italie/
https://www.euractiv.fr/section/economie/news/unemployment-peaks-to-trigger-new-eu-shield-against-asymmetric-shocks/
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/unemployment-peaks-to-trigger-new-eu-shield-against-asymmetric-shocks/?_ga=2.120905992.1668368851.1528050524-1821560500.1517736518
https://www.euractiv.fr/section/politique/news/regions-confused-by-proposed-cohesion-reforms/
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/regions-confused-by-proposed-cohesion-reforms/?_ga=2.122449419.1668368851.1528050524-1821560500.1517736518
https://www.euractiv.fr/section/l-europe-dans-le-monde/news/de-nouvelles-sanctions-europeennes-ciblees-et-reversibles-contre-le-venezuela/
https://www.euractiv.com/section/european-external-action-service/news/eu-to-swiftly-hit-venezuela-with-sanctions-over-election/?_ga=2.12053044.1668368851.1528050524-1821560500.1517736518
https://www.euractiv.fr/section/economie/news/silicon-valley-giants-hit-with-first-complaints-on-day-one-of-gdpr/
https://www.euractiv.com/section/data-protection/news/silicon-valley-giants-hit-with-first-complaints-on-day-one-of-gdpr/?_ga=2.55503531.1668368851.1528050524-1821560500.1517736518


 

29 

 

 

 

 

 

 


