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COMISIA EUROPEANĂ 

 

 

 

Buget și resurse umane 

Curtea de Conturi Europeană a validat conturile UE pentru a 11-a oară consecutiv1 

Obiectivul Comisiei este, în calitatea sa de administrator al bugetului UE, acela de a garanta că odată ce un program este încheiat și toate controalele 
sunt efectuate, nivelul de eroare rămâne sub 2 % – nivelul considerat de Curte ca fiind semnificativ. Acest lucru a fost realizat în anul 2017, rata de eroare 
ajungând la un minim istoric. Comisia estimează că nivelul de eroare pentru cheltuielile pe 2017 – obținut după aplicarea corecțiilor și a recuperărilor – va fi de 
sub 1 %. 

Statele membre gestionează aproximativ 75 % din cheltuielile UE, iar Comisia colaborează, îndeaproape, cu acestea pentru a se asigura că banii sunt 
cheltuiți în mod corect și eficient. 

Comisia a luat o serie de măsuri pentru a sprijini statele membre să programeze fondurile aflate în gestiune partajată cât mai devreme posibil, în cadrul 
perioadei de programare, să finalizeze proiectele la timp și să prezinte facturile pentru rambursare. Obiectivul este acela de a preveni producerea de erori, 
oferindu-le statelor membre posibilitatea de a detecta, de a raporta și de a remedia din timp orice nereguli, astfel încât să nu riște să piardă fondurile la care ar 
avea dreptul. 

Regulamentul financiar actualizat prevede o cooperare chiar mai intensă între Comisia Europeană și autoritățile naționale, care ar trebui să ducă la 
cheltuieli și mai eficace și la controale îmbunătățite.  

                                                 
1  Raportul anual al Curții de Conturi Europene referitor la execuția bugetului în 2017  

https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/DocItem.aspx?did=46515
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Migrație, afaceri interne și cetățenie  

Gestionarea frontierelor 

La data de 5 octombrie 2018, Uniunea Europeană a semnat un acord cu Albania în vederea cooperării pentru gestionarea frontierelor între această țară 
și Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex)2. Acordul a fost semnat în numele UE de dl Herbert Kickl, ministru de interne al 
Austriei și președinte al Consiliului, și de Dimitris Avramopoulos, comisar pentru migrație, afaceri interne și cetățenie, iar în numele Albaniei de ministrul de 
interne dl Fatmir Xhafaj. 

Negocierile cu Albania au început în decembrie 2017, iar proiectul de acord privind statutul a fost parafat de comisarul Avramopoulos și de ministrul de 
interne albanez Xhafaj în luna februarie 2018, astfel că este primul acord încheiat cu o țară terță. Consiliul a autorizat semnarea acordului la 13 iulie 2018, iar 
Proiectul de decizie privind încheierea acordului a fost trimis Parlamentului European, care va fi invitat să îl aprobe. 

În temeiul acestui acord, Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă va putea să coordoneze cooperarea operațională dintre 
statele membre ale UE și Albania în domeniul gestionării frontierelor externe ale UE. Cele două structuri de la nivel european vor putea desfășura activități la 
frontierele externe, la care vor participa unul sau mai multe state membre învecinate și Albania. Vor fi posibile inclusiv intervenții pe teritoriul albanez, cu 
aprobarea Albaniei. 

Activitățile prevăzute de acord au ca scop combaterea migrației neregulamentare, în special a schimbărilor bruște ale fluxurilor de migrație, și a 
criminalității transfrontaliere. Acestea pot include furnizarea unei asistențe tehnice și operaționale sporite la frontieră. Fiecare operațiune va trebui să se 
desfășoare pe baza unui plan convenit între Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, pe de o parte, și Albania, pe de altă parte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Acord privind statutul încheiat între UE și Albania referitor la acțiunile desfășurate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în Albania 
 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10290-2018-INIT/ro/pdf
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PARLAMENTUL EUROPEAN 

 

 

În săptămâna  1 – 7  octombrie a.c.,  deputații europeni și-au desfășurat activitatea în cadrul ședinței plenare a 

Parlamentului  European, la Strasbourg – Franța.  

 

Muntenegru un partener stabil pentru UE  

Președintele Republicii Muntenegru, dl Milo Đukanović, s-a adresat deputaților europeni într-o ședință formală, din 
data de 2 octombrie a.c. 

În discursul său, dl Đukanovic a subliniat evoluțiile pozitive pe care le-a înregistrat țara sa, în special în ceea ce 
privește reforma economică, stimularea creșterii economice și a investițiilor străine, creșterea standardelor de viață și 
progresele în vederea consolidării statului de drept și a libertății mass-media. În ceea ce privește aderarea la UE, Muntenegru 
se află în fruntea listei, iar recenta aderare la NATO3 este o recunoaștere a eforturilor acestei țări de a realiza reforme stabile.  

De asemenea, dl Đukanovic a subliniat că procesul de extindere al Uniunii pentru țările din Balcanii de Vest nu este 
important doar pentru regiune, ci și pentru stabilitatea și competitivitatea Europei. „(…) Vom face ceea ce putem face, cu sau 
fără o politică de extindere, indiferent dacă implică un termen rapid sau lent. Vom urmări o europenizare a societății din 

Muntenegru cu un angajament și mai mare. În plus, suntem deja avansați pe pista care seamănă cu o stradă cu sens unic. Pur și simplu nu putem merge în 
direcția opusă. (…) Vă mulțumesc că mi-ați oferit această ocazie de a vă informa despre realizările și planurile pe care le are Muntenegru, țara care este 
principalul lider în procesul de negociere cu UE, și țara care, de la referendumul său de independență din 2006, se apropie de un obiectiv național strategic, într-
un mod stabil și dinamic, iar acest obiectiv este acela de a adera la sistemul european de valori contemporane.” 

 

                                                 
3 Muntenegru a devenit cel de-al 29-lea membru al alianței militare NATO, la data de 5 iunie 2017. Negocierile de aderare au început în iunie 2012. 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/-_I160778-V_rv
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Statul de drept în România 

Deputații europeni au dezbătut, în data de 3 octombrie a.c., în cadrul ședinței plenului Parlamentului European, situația statului de drept în România, în 
prezența dlui Frans Timmermans,  prim-vicepreședinte al Comisiei Europene, responsabil cu îmbunătățirea reglementării, relațiile interinstituționale, statul de 
drept și Carta Drepturilor Fundamentale, a dnei Juliane Bogner-Strauss, reprezentant al Președinției austriece a Consiliului UE, și a dnei Viorica Dăncilă, prim-
ministru al României.  

Înainte de dezbaterea din plen, dl Frans Timmermans, prim-vicepreședinte al Comisiei Europene, a participat, în data de 1 octombrie a.c., la un schimb 
de opinii privind situația din România, inclusiv independența sistemului judiciar, cu deputații europeni din Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri 

interne (LIBE)4. Oficialul european a susținut că ”(…) există un risc de regres al României” și a solicitat autorităților române să caute un consens larg pentru 
toate modificările legislative în acest domeniu, precum și să repună lupta împotriva corupției pe drumul corect, urmând recomandările din raportul Comisiei 
Europene privind progresele înregistrate în România în cadrul Mecanismului de cooperare și de verificare (MCV)5 din 2017, precum și opiniile GRECO și ale 
Comisiei de la Veneția. 

În ședința din plen,  unii deputați europeni au cerut ca România să revină asupra reformelor sistemului judiciar şi să evite măsuri care ar putea slăbi lupta 
împotriva corupţiei. 

Începându-și discursul cu precizarea „(…) nu am venit să dau socoteală, ci din respect și prețuire pentru forul european”, prim-ministrul român a solicitat 
aceeași atitudine și față de poporul român. Doamna Dăncilă a menționat că „(…) trebuie să avem o justiție echitabilă de dragul cetățenilor, deoarece aceștia sunt 
beneficiarii măsurilor luate fie în Parlamentul European, fie în parlamentele naționale. (…) Justiția trebuie să fie garanția că drepturile cetățenești sunt respectate. 
Iar cine le încalcă va fi sancționat”. Considerând că este „legitim să ne întrebăm în ce fel a apărat MCV cetățenii români de încălcarea gravă a drepturilor lor?” 
Prim-ministrul român a trecut în revistă rapoartele MCV pentru România, în care s-au făcut referiri  la instituții, la numirile de magistrați, la lupta anticorupție, 
dar nu s-a precizat nimic despre încălcările grave ale drepturilor omului sau despre protocoalele secrete, dintre serviciile de informații și instituțiile din sistemul 
judiciar, dând exemplu mai multe cazuri concrete. Domnia-sa consideră că, în ceea ce privește România, acest mecanism de coordonare și monitorizare „și-a 
ratat menirea pentru care a fost creat”-  „(…) Cer oficial să ni se spună cine a redactat  rapoartele MCV, cine a furnizat datele și a omis, din neglijență sau rea-
credință, aceste realități de neconceput în Uniunea Europeană”. Abordând subiectul despre mitingul din 10 august a.c., premierul Dăncilă nu a făcut prea multe 
comentarii, dar a cerut ca Parlamentul European să nu interzică României „ceea ce este permis în alte state ale Uniunii. Și nu permiteți ca în România să se 

                                                 
4 Comisia LIBE a făcut o prezentare a situației sistemului judiciar din România considerând că intrarea în vigoare a tuturor modificărilor legislative actuale (legile justiției și codurile penal și de 
procedură penală) va conduce la reducerea intensității luptei contra corupției și slăbirea independenței sistemului judiciar, ceea ce reprezintă un regres față de finalul anului 2017. De 
asemenea, s-a evocat dialogul constructiv și deschis purtat cu autoritățile române, dar care nu s-a concretizat încă. În cadrul reuniunii Comisiei LIBE s-a făcut referire și la protocoalele semnate 
de serviciile de informații, considerând că acestea trebuie investigate și că Parlamentul European este instituția abilitată în acest sens.  
5 COM(2017)751 Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind progresele înregistrate în România în cadrul Mecanismului de cooperare și de verificare (MCV) și documentul 
de însoțire SWD(2017)701 - Document de lucru al serviciilor comisiei România : raport tehnic care însoțește documentul raport al comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind 
progresele înregistrate în România în cadrul mecanismului de cooperare și de verificare - progresele  înregistrate  în  ceea  ce  privește cele 4 obiective de referință pe care trebuie să le atingă 
România, în temeiul deciziei comisiei din 13decembrie 2006, de stabilire a unui mecanism de cooperare și de verificare a progresului realizat de România în vederea atingerii anumitor obiective 
de referință specifice în domeniul reformei sistemului judiciar și al luptei împotriva corupției 

http://www.europarl.europa.eu/plenary/ro/home.html
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/LIBE/OJ/2018/10-01/1163712RO.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/LIBE/OJ/2018/10-01/1163712RO.pdf
https://www.coe.int/en/web/greco
https://www.venice.coe.int/webforms/events/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-the-rule-of-law-in-romania-statement-by-viorica-dancila-romanian-prime-minister_I161002-V_rv
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2017:0751:FIN:RO:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2017:0701:FIN:RO:PDF


 

7 

întâmple lucruri de neacceptat în alte state membre. Vrem să vă fim parteneri, dar vrem să vă fim parteneri egali. Nimeni, niciodată, nu va putea întoarce 
România din parcursul său european”.  

La rândul său, dl Frans Timmermans a apreciat progresele făcute de România în ultimi ani, de după un regim comunist 
care a durat mai mult de 50 de ani, dar și-a arătat îngrijorarea fată de modificarea legislației din perspectiva reducerii 
intensității luptei împotriva corupției și a reducerii independenței justiției. Dl Timmermans a enumerat mai multe elemente 
care se află  sub observația Comisiei Europene, cum ar fi: modificarea legilor justiției, a codurilor penal și de procedură penală, 
precum și demiterea procurorului șef al DNA și a solicitat autorităților române să caute un consens larg pentru toate 
modificările. 

Reprezentantul Consiliului UE, dna Juliane Bogner-Strauss a menționat în discursul său că Președinția austriacă  se 
bazează pe „importanța valorilor comune, cum ar fi democrația, statul de drept și drepturile omului, ca pietre de temelie ale 
Uniunii Europene”- „(..)Este crucial ca fiecare stat membru să le respecte, să le protejeze și să le promoveze. Valorile precum 
statul de drept și separarea puterilor nu sunt negociabile și trebuie să se afle în centrul atenției noastre. (…) Este foarte 
important să rămânem în dialog constant și să cooperăm pentru a asigura cele mai bune standarde și condiții pentru toți 
cetățenii. Consiliul UE a abordat situația din România în concluziile sale privind mecanismul de cooperare și verificare adoptat 
la 12 decembrie 2017. Consiliul a reiterat că este important pentru România să se concentreze pe consolidarea sistemelor sale, să abordeze pe deplin 
preocupările și recomandările formulate de Comisia Europeană în raportul său privind progresele realizate în România în cadrul mecanismului de verificare a 
cooperării. (…) De mare importanță sunt avizele larg acceptate ale Comisiei de la Veneția. Președintele (Consiliului UE) este conștient de faptul că autoritățile 
române se află în contact permanent cu Comisia de la Veneția și cu Comisia Europeană pentru a găsi soluții la problemele ridicate. (…) În acest sens, sperăm că 
schimbul permanent dintre autoritățile române și Comisia Europeană va continua să se dovedească suficient pentru a aborda aceste probleme într-o manieră 
care să nu lase nici o îndoială cu privire la valorile noastre fundamentale”. 

În sesiunea plenară din 12 - 15 noiembrie a.c., va fi supusă votului Parlamentului European o rezoluție pe această temă. Parlamentul European a mai 
dezbătut tema statului de drept în România în luna februarie a.c.6, în contextul protestelor masive generate de aprobarea de către Parlamentul României a 
propunerilor de revizuire a sistemului judiciar şi a modificărilor normelor privind conflictul de interese. Curtea Constituțională analizează în prezent modificările 
aduse codului penal şi codului de procedură penală. 

 

Dezbaterea privind „Viitorul Europei” cu participarea prim-ministrului Estoniei 

În data de 3 octombrie a.c., parlamentarii europeni au continuat seria dezbaterilor privind „Viitorul Europei” avându-l invitat pe prim-ministrul estonian 
Jüri Ratas. Prezentând viziunea sa asupra viitorului Europei, premierul a cerut, în discursul său, unitate, dar nu uniformitate, subliniind că Europa se confruntă cu 

                                                 
6 Amenințări la adresa statului de drept provocate de reforma sistemului judiciar din România (dezbatere) 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-the-rule-of-law-in-romania-opening-statements-by-council-and-commission_I161344-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-the-rule-of-law-in-romania-opening-statements-by-council-and-commission_I161344-V_rv
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20180207+ITEM-015+DOC+XML+V0//RO&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=CRE&reference=20180207&secondRef=TOC&language=ro
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-the-future-of-europe--statement-by-jri-ratas-estonian-prime-minister_I161012-V_rv
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provocări care necesită soluții comune. „(…) Prin delegarea unor elemente ale suveranității și punerea în valoare a puterilor noastre am reușit să facem o 
diferență în lume. Forța de bază a Europei este diversitatea acesteia. Nimic nu reprezintă acest lucru mai bine decât soarta națiunilor mici. Mai puțină diversitate 
va avea ca rezultat o mai mică Europa. (…) Cheia viitorului nostru comun este capacitatea noastră de a merge mai departe cu o agendă pozitivă, iar cea mai bună 
modalitate de a anticipa viitorul este crearea lui.” - a declarat premierul Ratas. 

Totodată, Premierul este de părere că europenii se așteaptă „ca noi să abordăm provocările succesive care sunt prea mari pentru un stat membru: 
apărarea, schimbările climatice și transformarea digitală, creșterea populației și migrația, pentru care este nevoie de fonduri suficiente în bugetul UE”. De 
asemenea, domnia-sa consideră că „este important să se sporească influența UE în economia mondială, iar finalizarea pieței unice să joace un rol important în 
acest sens” și a solicitat adoptarea unor propuneri de completare a pieței unice digitale. În ceea ce privește migrația, prim-ministrul estonian a subliniat că 
„măsurile pe termen scurt aduc soluții pe termen scurt. Cheia este să lucrăm cu țări terțe. (…) Securitatea este un lucru de care cetățenii noștri se preocupă cel 
mai mult. (…) Securitatea Europei nu se referă numai la cheltuielile militare, ci și la parteneriatele și rolul lor în vecinătate. NATO este fundamentul securității în 
Europa” – a mai subliniat premierul, salutând în același timp o cooperare sporită în domeniul apărării între țările membre UE. 

În finalul discursului său a subliniat necesitatea de a lupta împotriva populismului, iar viitoarele alegeri europene reprezintă ocazia perfectă de a vorbi 
despre beneficiile aduse de piața unică, moneda unică, Erasmus+ și libera circulație a persoanelor. 

Deputații europeni au felicitat Estonia și conducerea sa pentru realizările din domeniul securității digitale și al digitalizării, au subliniat importanța statelor 
membre mai mici în UE, necesitatea unei Europe care are o politică de securitate și apărare mai puternică și care este mai capabilă să facă față agresiunii rusești. 
În același timp, recunoscând oportunitățile revoluției digitale, unii deputați europeni au avertizat despre impactul posibil asupra inegalităților sociale și asupra 
mediului. Alții și-au exprimat îngrijorarea cu privire la direcția pe care a luat-o UE și au solicitat o renegociere a tratatelor. 

Dintre rezoluțiile adoptate  

În această ședință a plenului Parlamentului European au fost adoptate rezoluții7 care vizează, printre altele, furnizarea de servicii mass-media 
audiovizuale, anularea rezervei legate de sprijinul acordat Turciei pentru preaderare, agenda UE pentru zonele rurale, montane și îndepărtate, standardele de 
performanță privind emisiile pentru autoturismele noi și pentru vehiculele utilitare ușoare noi, cotele taxei pe valoarea adăugată, evaluarea tehnologiilor 
medicale, armonizarea și simplificarea anumitor norme din sistemul taxei pe valoarea adăugată, pachetul privind Strategia în domeniul achizițiilor publice, 
combaterea fraudei vamale și protejarea resurselor proprii ale UE, regulamentul Agenției UE pentru cooperare în materie de justiție penală (Eurojust) ș.a. 

                                                 
7 Texte adoptate în sesiunea din 1-4 octombrie a.c. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?language=RO&type=TA&reference=20181002&secondRef=TOC
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PREŞEDINŢIA AUSTRIACĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 

Reuniunea Consiliului afaceri economice și financiare (ECOFIN) 

 

În cadrul ședinței formațiunii ECOFIN a Consiliului UE din data de 2 octombrie a.c., Comisia Europeană a prezentat propunerea sa de consolidare a rolului 
Autorității Bancare Europene (ABE) în supravegherea instituțiilor financiare ale UE pentru a îmbunătăți, astfel, modul în care sunt abordate amenințările legate 
de spălarea banilor și de finanțarea terorismului. 

În acest sens, dl. Hartwig Löger, ministrul de finanțe al Austriei, stat care deține în prezent Președinția Consiliului UE, a declarat: “(…) combaterea spălării 
banilor face parte integrantă din efortul nostru de a reduce riscurile în sectorul financiar și de a restabili 
încrederea în sistemul nostru financiar. UE a derulat reforme ambițioase, dar acum trebuie să ne asigurăm 
că acestea sunt puse în aplicare și supravegheate în mod eficace în întreaga UE”. 

Miniștrii de finanțe din statele membre au subliniat importanța punerii în aplicare corespunzătoare 
a normelor UE în materie de combatere a spălării banilor, precum și importanța consolidării cooperării 
dintre autoritățile de supraveghere prudențială și cele de combatere a spălării banilor, pentru a crea astfel 
un cadru de monitorizare eficient. 

De asemenea, Consiliul UE a adoptat un regulament prin care se  înăspresc controalele numerarului 
la intrarea sau ieșirea din UE, aliniind astfel legislația UE la cele mai înalte standarde internaționale de 
combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului. 

Impozitarea indirectă 

În materia impozitării indirecte în cadrul UE, formațiunea ECOFIN a ajuns la un acord politic cu 

https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/fight-against-terrorism/fight-against-terrorist-financing/
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/fight-against-terrorism/fight-against-terrorist-financing/
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privire la trei propuneri în materie de TVA: 

 regulamentul privind publicațiile electronice: acesta va permite statelor membre să aplice cote nestandardizate de TVA publicațiilor electronice 
și, potențial, să alinieze normele în materie de TVA pentru publicațiile electronice la cele corespunzătoare publicațiilor fizice. Dosarul face parte din eforturile 
mai ample ale UE de modernizare a taxei pe valoarea adăugată pentru economia digitală în contextul strategiei UE privind piața unică digitală. 

 mecanismul generalizat de taxare inversă: acesta va permite statelor membre ale UE care sunt cel mai grav afectate de frauda în materie de TVA 
să aplice temporar o inversare generalizată a răspunderii privind TVA-ul, oferind astfel o soluție pentru statele membre care se confruntă în mod endemic cu 
frauda de tip carusel. Statele membre vor putea utiliza mecanismul generalizat de taxare inversă numai pentru livrările interne de bunuri și prestările interne de 
servicii care depășesc pragul de 17 500 euro pe tranzacție, și numai până la 30 iunie 2022, în condiții tehnice foarte stricte. 

 soluții rapide în materie de TVA, menite să introducă modificări la normele UE în materie de TVA pentru a rezolva chestiuni specifice (stocul la 
dispoziția clientului, codul de înregistrare în scopuri de TVA, operațiunile în lanț, dovada livrării în interiorul UE), în așteptarea introducerii unui nou sistem de 
TVA. 

De asemenea, Consiliul a adoptat măsuri de consolidare a cooperării administrative pentru a aborda, într-un mod mai eficace, cele mai răspândite forme 
de fraudă transfrontalieră. 

În plus, miniștrii au finalizat pregătirile în vederea unor reuniuni internaționale (reuniunea G20 a miniștrilor finanțelor, din 11-12 octombrie a.c., și 
reuniunile anuale ale FMI din 12-14 octombrie a.c., din Bali). De asemenea, au discutat despre procesul anual de monitorizare a politicilor, numit și Semestrul 
european, prin prisma învățămintelor deprinse din exercițiul financiar 2018. 

 

Reuniunea informală a miniștrilor privind comerțul 

În data de 5 octombrie 2018  a avut loc în  Insbruk, Austria, reuniunea informală  a miniștrilor comerțului sub deviza ”Comerț și locuri de muncă în viitor.” În 

cadrul dezbaterilor au fost  abordate provocările și oportunitățile politicii comerciale ale UE precum și modul în care aceasta este percepută de către public. 

Programul reuniunii a inclus un schimb de puncte de vedere cu privire la modernizarea Organizației Mondiale a Comerțului și  nevoia  de stabili o agendă 

pozitivă a  relațiilor dintre UE și SUA.  

”(…) În viitor va fi, mai mult ca niciodată, obligația noastră să transmitem publicului faptul că răspunsul la globalizare nu trebuie să constea în măsuri 

protecționiste ci în piețe deschise care contribuie la consolidarea competitivității și a inovării.” - a declarat ministrul federal pentru afaceri economice și digitale 

dna Margarete Schramböck. 

Președinția austriacă va continua lucrările președințiilor anterioare, estoniană și bulgară și va sprijini strategia UE nu doar pentru dezvoltarea sistemului  

comercial mondial, prin adoptarea unor norme noi adaptate evoluțiilor actuale, ci și pentru a combate practicile comerciale neloiale. Acest lucru poate fi realizat  

prin modernizarea Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) și prin încheierea de către UE a unor acorduri comerciale cu parteneri care au valori similare. În 

acest sens,recent, au început negocierile pentru încheierea acordurilor de liber schimb cu Australia și Noua Zeelandă. În plus, UE și SUA au convenit, la sfârșitul 

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/10/02/electronic-publications-council-agrees-to-allow-reduced-vat-rates/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/10/02/vat-fraud-council-agrees-to-allow-generalised-temporary-reversal-of-liability/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/10/02/vat-council-agrees-short-term-fixes-pending-overhaul/
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lunii iulie, să înceapă negocierile pentru eliminarea tarifelor la produsele industriale, a barierelor comerciale netarifare și a subvențiilor precum și pentru 

inițierea unui dialog privind standardele. Austria susține această inițiativă, cu atât mai mult cu cât SUA  reprezintă cea de-a doua mare destinație de export a 

Austriei. 

Discuțiile și rezultatele vor sta la baza pregătirii reuniunii oficiale a Consiliului afaceri externe privind comerțul din 9 noiembrie 2018. 

O etapă importantă o va constitui semnarea Acordului de liber schimb dintre UE și Singapore  și a Acordului de protecție a investițiilor, care este programat să 

aibă loc în cadrul celui de-al 12-lea summit  al reuniunii Asia-Europa (ASEM), din 18-19 octombrie de la Brouxelles. 

Acordul de parteneriat UE-Japonia în prezent este în curs de dezbatere la Parlamentul European. Austria speră ca documentul să fie ratificat până la sfârșitul 

anului 2018, astfel încât să intre în vigoare cât mai curând posibil. 
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Pregătirea Președinției române a  

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE  

 

Întâlnirea dlui Eugen Teodorovici, ministrul finanțelor publice din România cu dl Pierre 

Moscovici, membru al Comisiei Europene responsabil pentru afaceri economice şi financiare, 

impozitare şi vamă 

În data de 2 octombrie 2018, dl Teodorovici s-a întâlnit cu dl Moscovici la evenimentul organizat în marja reuniunii Consiliului ECOFIN, la Luxembourg. 
În cadrul întâlnirii au fost abordate principalele aspecte din domeniul economic și financiar de pe agenda viitoarei Președinții române a Consiliului UE. Astfel, 
partea română a prezentat principalele elemente ale politicii fiscal-bugetare pentru 2018 și 2019. Alte discuții au fost legate de situația fraudei de TVA din 
România, necesitatea respectării de către România a cerinței privind acciza globală pe țigarete şi controalele vamale. 

În cadrul întâlnirii dl Teodorovici l-a invitat pe dl Moscovici să viziteze România în luna noiembrie a.c., pentru a pune la punct ultimele detalii privind 
organizarea Preşedinţiei române la Consiliul ECOFIN, din luna ianuarie 2019. 

 

Vizita dlui Michel Barnier, negociatorul-șef al Comisiei Europene pentru negocierile 

privind retragerea Marii Britanii din UE 

În data de 2 octombrie 2018, dl Michel Barnier a efectuat o vizită la București unde a avut întâlniri cu dl Liviu Dragnea, președintele Camerei 
Deputaților, cu dl Angel Tâlvăr, președintele Comisiei pentru afaceri europene din Camera Deputaților și cu dl Titus Corlățean, președintele Comisiei speciale 
comune a Camerei Deputaților şi Senatului pentru coordonarea activităților parlamentare necesare pregătirii Președinției Consiliului Uniunii Europene.  

http://www.romania2019.eu/2018/10/02/eugen-teodorovici-presedintia-romaniei-la-consiliul-ue-va-actiona-pentru-aprofundarea-uniunii-economice-monetare-si-a-uniunii-bancare/
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Discuțiile au avut loc în contextul în care retragerea Marii Britanii va avea loc în timpul deținerii, de către țara noastră, a Președinției Consiliului Uniunii 
Europene. Subiectele principale au vizat aspectele importante ale procesului de negociere, cum ar fi drepturile cetățenilor, reglementările financiare, sau 
perioada de tranziție. Dl Barnier a fost asigurat că România va sprijini procesul de retragere (ordonat şi predictibil). 

Având în vedere faptul că în Marea Britanie există o comunitate importantă de români, situația retragerii Regatului Unit din UE a creat preocupări la 
nivelul Parlamentului României. Dl Banier a afirmat, în acest sens, că până la sfârșitul anului 2020 drepturile cetățenilor europeni vor fi păstrate, iar cei care au 
reședința legală în Marea Britanie, precum și familiile acestora, vor beneficia de drepturile prevăzute în legislația europeană, prin obținerea noului statut 
negociat („settled status”). Referitor la sistemul de emigrare în Marea Britanie, după 1 ianuarie 2021, negociatorul a apreciat că principiile reciprocității și a 
non-discriminării trebuie să fie pilonii fundamentali ai relației UE cu Marea Britanie după Brexit. Mai multe detalii găsiți aici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/news.do#082dbcc566371d050166394cc8e901a1
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BREXIT 

 

Stadiul negocierilor dintre Uniunea Europeană și 

Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord

 

 
Guy Verhofstadt solicită intensificare negocierilor pentru Brexit. Problema esențială continuă să fie granița dintre Irlanda și Irlanda de Nord. 

 
În timpul dezbaterii din plenul Parlamentului European, din 2 octombrie 2018, deputații europeni au salutat abordarea unitară a UE privind Brexitul. 

Liderii grupurilor politice au susținut poziția exprimată de către președintele Comisiei Europene în ceea ce privește viitoarea frontieră dintre Irlanda și Regatul 
Unit. Acesta a susținut necesitatea diminuării tensiunilor referitoare la planul prezentat de Theresa May privind viitoarele relații dintre cele două părți după 
Brexit, plan prezentat la summit-ul informal de la Salzburg. 

În declarația din 4 octombrie 2018, Guy Verhofstadt, negociatorul șef al Parlamentului European pentru Brexit, a reiterat necesitatea intensificării 
negocierilor pentru finalizarea acordului de retragere și, mai ales, un backstop operațional și legal pentru Irlanda, în conformitate cu cele prevăzute în Raportul 
comun din decembrie 2017. A fost subliniat, din nou, că fără acest pas Parlamentul European nu ar putea să accepte un acord de retragere.  

În 4 octombrie 2018, la finalul întâlnirii cu prim-ministru al Irlandei, dl Leo Varadakar, președintele Consiliului UE, Donald Tusk, a făcut o serie de 
declarații cu privire la etapa în care se află negocierile pentru viitorul acord între Uniunea Europeană și Regatul Unit: 

 negociatorii UE se concentrează asupra acelor aspecte ce pot minimiza pagubele cauzate de Brexit ambelor părți implicate; 
 sarcina principală a negociatorilor Uniunii este de a apăra interesele Uniunii Europene în ansamblul ei, deci ale tuturor celor 27 de state membre; 

în același timp, UE dorește o relație cât mai strânsă posibil cu Regatul Unit; 
 Uniunea Europeană  este unită în atitudinea ei de sprijinire a Irlandei și de apărare a procesului de pace din Irlanda de Nord. Singurul acord 

posibil este cel în care va fi prevăzută respectarea angajamentelor cuprinse în Acordul din Vinerea Mare, ca și păstrarea integrității pieței unice europene și a 
uniunii vamale. 

Între timp, premierul britanic, Theresa  May, a confirmat o diminuare post-Brexit a numărului migranților din UE, referindu-se, în special, la cei cu nivel 
scăzut de calificare. Nu vor fi afectați cei trei milioane de cetățeni ai Uniunii Europene care deja trăiesc și muncesc în Regatul Unit.  
 

http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20180925IPR14314/brexit-and-migration-dominates-the-debate-on-october-s-eu-summit
http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/4fd8c2e6-4533-49f1-8688-a5777ff85689/Statement_Brexit_Steering_Group_4_October_2018.pdf
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2018/10/04/remarks-by-president-donald-tusk-after-his-meeting-with-taoiseach-leo-varadkar/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2018/10/04/remarks-by-president-donald-tusk-after-his-meeting-with-taoiseach-leo-varadkar/
https://www.euractiv.com/section/uk-europe/news/may-confirms-eu-immigration-restrictions-after-brexit/
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SUBIECTE DE ACTUALITATE  

                               

ÎN PRESA EUROPEANĂ 

 
                                                                 săptămâna 1 – 7 octombrie 2018 
 
 
 

 

 Austria și Danemarca propun o reformă a azilului care suspendă temporar 
relocarea permanentă de refugiați 
Planul de reformare a azilului propune ca refugiaților să li se acorde 
relocare permanentă în UE doar după ce aceasta își va modifica abordarea 
în privința migrației. Planul în șapte puncte se axează pe ajutorarea 
refugiaţilor vulnerabili, pe creșterea sprijinului UE pentru țările care 
primesc refugiați în apropierea locurilor de criză, precum și idei actuale ale 
UE cum ar fi centre de debarcare pentru imigranţii salvați de pe mare, 
întărirea controalelor la frontierele externe ale Uniunii şi solidaritatea între 
statele membre. (RO) 

 Statele membre se opun planului propus de Jean-Claude Juncker de 
schimbare a orei de vară 

Planul Comisiei Europene de a elimina ora de vară înaintea alegerilor 
europene din luna mai a anului viitor se confruntă cu opoziția statelor 
membre care se plâng de o lipsă de detalii cruciale și de o perioadă de timp 
prea scurtă, greu de îndeplinit, până la care țările trebuie să se decidă ce 
sistem orar să adopte. Președintele Comisiei a prezentat ideea în timpul 

discursului său privind starea Uniunii din septembrie a.c., luându-și 
angajamentul ca schimbarea să se producă în timpul mandatului actualei 
comisii.  (EN) 

 Cancelarul austriac în vizită în Rusia 

Sebastian Kurz a efectuat o vizită în Rusia, afirmând că dorește să acționeze 
ca un constructor de poduri, în coordonare cu liderii UE. Subiectele de 
discuție au inclus conflictul din Siria și importanța unei soluții politice sub 
auspiciile ONU, dar și sancțiunile UE împotriva Rusiei și conflictul dintre 
Kiev și Moscova. (EN) 

 Manfred Weber, candidat la șefia Comisiei Europene dorește ca 
adoptarea deciziilor în UE să fie luată cu majoritate de voturi  
Liderul Grupului PPE din Parlamentul European, Manfred Weber, s-a 
pronunțat în favoarea adoptării deciziilor în Uniunea Europeană pe bază de 
majoritate de voturi, nu prin actualul sistem de unanimitate. M. Weber: 
“Europa trebuie să poată acționa mai hotărât atunci când este vorba 
despre decizii politice (…) Trecerea la luarea deciziilor cu majoritate de 
voturi va fi un proiect major pentru viitor.” (RO) 

https://www.agerpres.ro/politica-externa/2018/10/04/austria-si-danemarca-propun-o-reforma-a-azilului-care-suspenda-temporar-relocarea-permanenta-de-refugiati--187231https:/www.agerpres.ro/politica-externa/2018/10/04/austria-si-danemarca-propun-o-reforma-a
https://www.politico.eu/article/countries-resist-jean-claude-juncker-daylight-saving-clock-change-plan/
https://www.euractiv.com/section/politics/news/austrian-chancellor-kurz-visits-russia/1277435/
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2018/10/07/manfred-weber-vrea-ca-ue-sa-ia-deciziile-cu-majoritate-de-voturi--188677
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 Președintele Comisiei Europene cere combaterea ”naționalismului 
limitat” cât mai este încă timp 
Cu opt luni înaintea alegerilor europene la care euroscepticii speră să 
obțină un avans puternic "(…) trebuie să ne mobilizăm pentru că pericolul 
reprezentat de extrema dreaptă ajunge să se impună ușor când populismul 
stupid şi naționalismul limitat se pun în mișcare (…) trebuie să purtăm 
dezbateri, discuții, să schimbăm argumente cu acești oameni, în loc să ne 
prefacem că aceste obiecții nu există”, a declarat Jean-Claude Juncker. (RO) 

 Polonia si Ungaria cheamă în instanță UE în privința reformelor din 
domeniul muncii 
Cele două țări susțin că reformele referitoare la lucrătorii detașați le vor 
afecta economiile și s-au plâns Curții Europene de Justiție cu privire la o 
directivă europeană care întărește legislația muncii în privința lucrătorilor 
cu salarii mici detașați în țările mai bogate din UE. Guvernul ungar a 
calificat reformele drept "un instrument de protecționism", în timp ce 
ministrul de externe polonez a subliniat caracterul lor protecționist. (EN) 

 Comisia Europeană (CE) cere lămuriri României cu privire la modificările 
aduse legilor Justiției printr-un set de 18 întrebări 
Prim-vicepreședintele CE i-a transmis în data de 4 octombrie a.c. o 
scrisoare premierului României, în care îi cere lămuriri cu privire la 
modificarea codurilor penale, un răspuns fiind așteptat până la începutul 
lunii noiembrie a.c. Printre întrebări se află și cele legate de modalitatea de 
implementare a unor directive europene precum: prevenirea și 
combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia, 
stabilirea unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția 
victimelor criminalității, combaterea fraudelor îndreptate împotriva 
intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal. (RO) 

 Manifestație în Austria contra coaliției aflate la putere 
În Austria, țară care deține până la 31 decembrie 2018 președinția 
Consiliului UE, aproximativ 20.000 de persoane au manifestat contra 
coaliției de la putere între dreapta şi extrema dreaptă, denunțând declinul 
cheltuielilor sociale şi "banalizarea" xenofobiei. (RO) 
 

 Uniunea Europeană preocupată de limitarea spionajului cibernetic din 
partea Chinei 
Un studiu al PricewaterhouseCoopers (PwC) îndeamnă UE să încheie un 
acord cu China pentru a limita spionajul cibernetic asupra industriei 
europene, aflat în plină expansiune. Departamentul pentru industrie al 
Comisiei Europene elaborează în prezent un document care va rezuma 
preocupările UE pe această temă și ar putea încă să vină cu noi măsuri de 
apărare a secretelor comerciale europene în timpul acestui mandat. (EN) 

 Negociatorul-şef al UE privind Brexit, Michel Barnier a efectuat o vizită 
oficială în România 
Principalul subiect discutat cu oficialii români se referă la stadiul 
negocierilor dintre Uniunea Europeană şi Regatul Unit în perspectiva 
preluării de către România, în primul semestru al anului 2019, a 
Președinției rotative a Consiliului UE. Vizita a cuprins întâlniri cu 
președintele Klaus Johannis, președintele Senatului, cu președintele 
Camerei Deputaților, cu prim-ministrul Viorica Dăncilă și cu ministrul 
delegat pentru Afaceri Europene. (RO) 

 NATO ridică tonul împotriva Rusiei 
Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, a cerut Rusiei să "oprească 
comportamentul periculos", după un atac cibernetic asupra Organizației 
pentru interzicerea armelor chimice. Aceste declarații vin ca urmare a 
anunțului serviciilor de informații olandeze și britanice potrivit cărora GRU, 
serviciul militar de informații rus, a lansat o serie de atacuri cibernetice în 
numeroase sectoare, din sport și transport în alegerile prezidențiale din 
2016 ale SUA. (EN) (FR) 

 Miniștrii mediului din UE vor să limiteze încălzirea globală la 1,5 °C 
Concluziile provizorii ale Consiliului Mediu din 9 octombrie a.c. indică faptul 
că UE este profund îngrijorată fața de noile dovezi ale efectelor negative 
ale schimbărilor climatice, confirmate de cel mai recent raport al Grupului 
interguvernamental privind schimbările climatice (GISC) privind efectele 
încălzirii globale. Textul sugerează că miniștrii mediului recunosc urgența 
acțiunii globale împotriva încălzirii și că acest lucru ar trebui făcut în cadrul 
obiectivului de 1,5 °C, cel mai ambițios obiectiv al acordului de la Paris. (EN) 
(FR) 

https://www.agerpres.ro/politica-externa/2018/10/04/juncker-cere-combatarea-nationalismului-limitat-cat-mai-este-inca-timp--187217
https://www.politico.eu/article/poland-and-hungary-take-eu-to-court-over-new-labor-laws/
https://www.caleaeuropeana.ro/comisia-europeana-cere-lamuriri-cu-privire-la-modificarile-aduse-legilor-justitiei-am-trimis-intrebari-precise-si-detaliate-catre-autoritatile-romane/
https://www.agerpres.ro/politic-ex/2018/10/05/austria-manifestatie-la-viena-contra-coalitiei-de-la-putere-intre-dreapta-si-extrema-dreapta--187484
https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/10/POLITICO-commission-pwc-scale-and-impact-of-industrial-espionage.pdf
https://www.politico.eu/article/europe-raises-red-flags-on-chinas-cyber-espionage/
https://www.caleaeuropeana.ro/viorica-dancila-si-michel-barnier-au-discutat-despre-cooperarea-dintre-presedintia-romaniei-la-consiliul-ue-si-echipa-de-negociere-a-comisiei-europene-privind-brexit/
https://www.euractiv.com/section/cybersecurity/news/russia-must-stop-its-reckless-pattern-of-behaviour-natos-stoltenberg-warns/?_ga=2.170690272.1760629865.1538973430-1821560500.1517736518
https://www.euractiv.fr/section/politique/news/russia-must-stop-its-reckless-pattern-of-behaviour-natos-stoltenberg-warns/
https://www.euractiv.com/section/climate-environment/news/eu-environment-ministers-to-target-1-5c-temperature-rise-hints-leaked-paper/?_ga=2.59222637.1760629865.1538973430-1821560500.1517736518
https://www.euractiv.fr/section/climat/news/eu-environment-ministers-to-target-1-5c-temperature-rise-hints-leaked-paper/
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 Noi prevederi în legea germană privind imigrația 
Noua lege privind imigrația lucrătorilor calificați are ca scop menținerea 
Germaniei drept centru economic și asigurarea sistemelor sale sociale pe 
termen lung. Normele legale, care se aplică absolvenților ar trebui să se 
aplice acum și persoanelor cu calificări profesionale și nu numai. În cazul 
profesiilor în care există un deficit de lucrători, cum ar fi serviciile IT sau de 
îngrijire, imigranții cu pregătire profesională care au fost acceptați pentru 
un loc de muncă nici măcar nu trebuie să mai facă dovada calificărilor. De 
asemenea, guvernul se angajează să informeze mai bine potențialii 
solicitanți din străinătate și să le ofere asistență. (EN) 

 Miniștrii de finanțe doresc noi măsuri de combatere a spălării banilor 
Consiliul ECOFIN a sprijinit în mare măsură propunerea Comisiei de luna 
trecută de a acorda mai multe competențe Autorității bancare europene 
pentru a investiga posibilele cazuri de spălare a banilor în interiorul UE, 
inclusiv formularea de cereri către autoritățile naționale de a deschide 
anchete în cazul unor tranzacții suspecte. Recent, presa a dezvălui că 
printr-o sucursală estonă a băncii daneze Danske au fost spălate 200 de 
miliarde de euro. Acest scandal vine după a cincea revizuire a normelor 
europene împotriva spălării banilor, aprobată în primăvara anului 2017. 
(EN) (FR) 

 Președintele Muntenegrului : referendumul din Macedonia, “un semnal 
de alarmă” pentru Uniunea Europeană 
Rezultatul referendumului din Macedonia, organizat pentru a valida 
acordul încheiat cu Grecia privind noul nume al Fostei Republici Iugoslave a 
fost marcat de un puternic absenteism.  Milo Dukanovic : „referendumul 
trebuie să fie înțeles de Uniunea Europeană ca un puternic semnal de 
alarmă împotriva amenințării pe care o reprezintă forțele anti-europene în 
Balcanii de vest (…) continuarea extinderii UE este crucială pentru această 
zonă.” (RO) 

 Italiei i-a fost solicitată revizuirea bugetului pentru anul 2019 
Miniștrii de finanțe din zona euro și Comisia Europeană invită guvernul 
italian să respecte normele bugetare ale UE, estimând că planul de buget 
prezentat de guvernul italian pune în pericol stabilitatea regiunii. Comisia 
dorește să se asigure astfel de respectarea normelor ce stabilesc obiective 

bugetare și propun schimbări structurale pentru ca statele membre să-și 
echilibreze conturile publice. (EN) (FR) 

 Țările Grupului de la Vișegrad vor construi o linie de tren de mare viteză  
Cele patru state din Grupul de la Vişegrad (Ungaria, Slovacia, Cehia şi 
Polonia) au decis să construiască o linie de tren de mare viteză care va 
conecta orașele Budapesta-Bratislava-Brno-Varşovia, procedura de licitație 
publică pentru elaborarea studiului de fezabilitate urmând să fie organizată 
în următoarele săptămâni. Următorul pas va fi convocarea, în luna 
noiembrie a.c., a unui grup de lucru compus din oficiali din cele patru ţări. 
(RO) 

 Cooperarea transfrontalieră pusă sub semnul întrebării în noul proiect de 
bugetul european 
Brexit și noile priorități ale UE amenință să reducă fondurile alocate 
cooperării transfrontaliere. Executivul UE lucrează la un nou cadru legal 
pentru protejarea cooperării. Odată cu plecarea Regatului Unit din UE și 
formularea de noi priorități - securitatea, imigrația, schimbările climatice - 
bugetul alocat politicii de coeziune poate fi redus cu 10%. România, care va 
deține președinția rotativă a Consiliului UE din ianuarie 2019 și  beneficiar 
important al acestei politici va trebui să medieze între statele membre 
pentru găsirea unui compromis privind bugetul înaintea alegerilor 
europene din mai 2019. (EN) (FR) 

 Aproximativ 38% dintre francezi sunt de părere că UE are „mai multe 
dezavantaje decât avantaje” 
Aproximativ 38% dintre francezi sunt de părere că apartenenţa ţării lor la 
UE înseamnă „mai multe dezavantaje decât avantaje”, în timp ce 24% 
consideră că UE prezintă „mai multe avantaje decât dezavantaje”. Studiul a 
fost realizat online, pe un eșantion de 1.001 persoane în vârstă de peste 18 
ani. Potrivit sondajului, circa 64% dintre francezi nu sunt încrezători în 
capacitatea președintelui Emmanuel Macron de „a face să evolueze 
semnificativ funcţionarea şi orientarea politică” a UE. (RO) 
 

 Președintele turc declară că va lua în considerare referendumul privind 
aderarea Turciei la UE 
Recep Tayyip Erdoğan a declarat că va lua în considerare organizarea unui 

https://www.euractiv.com/section/central-europe/news/was-steht-im-neuen-einwanderungsgesetz/
https://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/news/ministers-support-giving-more-powers-to-eu-watchdog-to-fight-money-launderers/?_ga=2.41304418.1760629865.1538973430-1821560500.1517736518
https://www.euractiv.fr/section/economie/news/ministers-support-giving-more-powers-to-eu-watchdog-to-fight-money-launderers-2/
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2018/10/02/presedintele-muntenegrului-referendumul-din-macedonia-un-semnal-de-alarma-pentru-ue--185745
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/ministers-press-italy-to-respect-common-rules-in-budgetary-spat/?_ga=2.59215341.1760629865.1538973430-1821560500.1517736518
https://www.euractiv.fr/section/economie/news/ministers-press-italy-to-respect-common-rules-in-budgetary-spat/
https://www.agerpres.ro/economic-extern/2018/10/01/tarile-din-grupul-de-la-visegrad-vor-construi-o-linie-de-tren-de-mare-viteza--185043
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/less-money-a-new-legal-framework-what-future-for-the-interreg-post-2020/?_ga=2.101007809.1760629865.1538973430-1821560500.1517736518
https://www.euractiv.fr/section/politique/news/less-money-a-new-legal-framework-what-future-for-the-interreg-post-2020/
https://www.caleaeuropeana.ro/sondaj-aproximativ-38-dintre-francezi-sunt-de-parere-ca-ue-are-mai-multe-dezavantaje-decat-avantaje/
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referendum privind aderarea Turciei la Uniunea Europeană care a fost mult 
timp blocată. Un vot direct privind acest subiect ar putea pune capăt 
negocierilor de aderare ale Turciei, începute în mod oficial în 2005, și va 
crește distanța acestei țări față de Occident. (EN) 

 
 
 

 Ministrul de interne italian amenință cu închiderea aeroporturilor din 
cauza zborurilor charter ale migranților din Germania 
Matteo Salvini a amenințat că va închide aeroporturile țării, după ce presa 
a relatat că Germania intenționează să înceapă să returneze solicitanții de 
azil respinși în Italia prin zboruri charter. "Vom închide aeroportul, așa cum 
am închis porturile noastre", a adăugat el în legătură cu decizia Italiei din 
această vară de a interzice ambarcațiunile de salvare a imigranților să intre 
în porturile din Italia.(EN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/erdogan-says-he-will-consider-referendum-on-turkeys-eu-bid/
https://www.euractiv.com/section/future-eu/news/salvini-threatens-to-shut-airports-over-migrant-charter-flights-from-germany/
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