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 În data de 2 aprilie 2019, Comisia Europeană a aprobat alocarea a 4 miliarde EUR pentru 

finanțarea a 25 de proiecte de infrastructură de mare anvergură din 10 state membre. 

Pachetul de investiții vizează Bulgaria, Cehia, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Malta, Polonia, 

Portugalia și România. Proiectele acoperă o serie largă de domenii: sănătate, transporturi, cercetare, 

mediu și energie. Combinate cu cofinanțarea națională, investițiile totale în cadrul acestor proiecte se 

ridică la 8 miliarde EUR. 

Responsabilul pentru politica regională, membru al CE, dna Corina Crețu, a declarat: „(…) Aceste 

25 de proiecte reprezintă tot atâtea exemple despre modul în care UE contribuie la îmbunătățirea vieții 

cotidiene a cetățenilor noștri, de la o apă potabilă de mai bună calitate la transport feroviar mai rapid 

și spitale moderne. În actuala perioadă bugetară, am adoptat 258 de proiecte de infrastructură de 

mari dimensiuni în valoare de 32 de miliarde EUR reprezentând fonduri UE; într-un fel, acestea sunt 

ambasadorii politicii de coeziune și sunt mândră de fiecare dintre ele.” 

• România  

Fonduri în valoare de 1 miliard EUR vor contribui la modernizarea centurii rutiere a Bucureștiului 

prin extinderea mai multor segmente ale acesteia și prin dublarea benzilor în ambele sensuri. Prin 

această investiție se va sprijini și construirea unei secțiuni de 51 km în partea de sud a noii autostrăzi 

orbitale a Bucureștiului. Tot în capitala României, fonduri UE în valoare de 97 de milioane EUR vor 

finanța lucrări în cadrul întregii magistrale 2 de metrou, incluzând linii noi și material rulant.  

De asemenea, o sumă de aproape 603 milioane EUR va sprijini protecția și reabilitarea zonei 

foarte frecventate de turiști a litoralului Mării Negre din județul Constanța. Proiectul include lucrări de 

consolidare a falezelor, reumplerea plajelor cu nisip, măsuri de conservare a biodiversității (recife 

artificiale și repopularea cu specii marine), precum și echipamente de monitorizare.  

UE va investi peste 135 de milioane EUR în sisteme mai bune de apă potabilă și de ape reziduale 

în județul Timiș. Un număr de 15 000 de locuitori vor fi racordați la rețeaua de apă potabilă și aproape 

380 000 de oameni vor beneficia de apă potabilă de mai bună calitate.  

POLITICA REGIONALĂ 

Finanțarea a 25 de proiecte de infrastructură de mare anvergură din 10 state 
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• Bulgaria  

Fonduri UE în cuantum de 33 de milioane EUR vor finanța construcția unei conducte 

transfrontaliere de interconectare pentru gaze cu o lungime de 182 km între Komotini (Grecia) și Stara 

Zagora (Bulgaria). Sistemele de gaze ale celor două țări vor fi conectate, pentru prima oară, 

diversificându-se astfel sursele de energie din regiune și sporindu-se securitatea energetică. Cu o piață 

a gazelor caracterizată de o concurență mai intensă, consumatorii vor profita de prețuri mai reduse. 

• Cehia  

Modernizarea coridorului feroviar dintre Praga și Pilsen va fi finanțată cu 76 de milioane EUR. 

Lucrările includ căi noi sau reconstruite între Rokycany și Pilsen, înjumătățind durata călătoriilor pe 

acest segment și sporind atractivitatea orașului Pilsen în calitatea sa de centru economic regional. 



 
 

 

Apoi, aproape 75 de milioane EUR sunt investite într-o șosea între Nebory și Bystřice, parte dintr-o 

conexiune importantă între autostrada cehă D48 și autostrada slovacă D3. 

• Germania  

În Turingia, la Jena, cladirile Universității Friedrich Schiller vor fi reconstruite datorită unor fonduri 

de aproape 84 de milioane EUR. Proiectul va finanța construcția unui centru de date al universității și 

facultății de matematică și științe IT, de rezultatul acestor lucrări beneficiind 18 000 de studenți. 

• Grecia  

Aproape 135 de milioane EUR sunt investite în sistemul de telecomunicații „Syzefxis II”, care, în 

cele din urmă, va unifica întreaga rețea a administrației publice elene. Vor fi conectați la sistem încă 

600 000 de funcționari publici și 34 000 de sedii suplimentare, rezultând astfel importante economii 

de scară și servicii mai bune pentru populație. 

De asemenea, aproape 95 de milioane EUR vor finanța construcția unei linii electrice de 

interconectare între insula Creta și peninsula Peloponez; aceasta include două cabluri submarine de 

energie cu o lungime de 135 km. Proiectul va duce la reducerea costurilor energiei electrice în Creta 

prin înlocuirea energiei electrice produse de unități generatoare costisitoare pe bază de păcură cu 

energie electrică din Grecia continentală. 

• Ungaria 

O sumă de 105,5 milioane EUR va finanța modernizarea secțiunii sudice a centurii rutiere a 

Budapestei, prin drumuri și poduri reconstruite și piste ciclabile noi. În urma proiectului, durata 

călătoriilor va fi mai mică, iar siguranța rutieră va crește pentru 90 000 de vehicule care circulă zilnic 

în această zonă. Grație proiectului se vor reduce și congestiile de trafic, acesta fiind deviat în afara 

centrului orașului. 

• Italia  

Fonduri UE în valoare de peste 358 de milioane EUR vor ajuta la extinderea liniei feroviare 

„Circumetnea” care deservește Catania, în Sicilia, cu opt stații noi și material rulant. Acest proiect va 

contribui la reducerea congestiilor din rețeaua rutieră și va promova mobilitatea curată în regiune. 

• Malta  

Datorită unei sume de aproape 74 de milioane EUR, insulele malteze Gozo și Comino vor avea 

apă potabilă de mai bună calitate, o mai mare securitate a distribuției apei și o mai bună gestionare a 

resurselor de ape subterane. Întreaga populație a țării va beneficia de acest proiect. Lucrările finanțate 

de UE includ un tunel subteran și extinderea rețelelor de distribuție a apei și a apei reziduale. 



 
 

 

•  Polonia  

În domeniul asistenței medicale, fonduri UE în valoare de aproape 61 de milioane EUR vor 

contribui la achiziționarea de echipamente noi pentru Spitalul Universitar din Cracovia, Polonia Mică, 

oferind beneficii pentru mai mult de 3,3 milioane de locuitori. Totodată, 56 de milioane EUR vor ajuta 

la construirea unui complex spitalicesc pentru Centrul Regional pentru Sănătatea Copiilor din Poznań, 

Polonia Mare, prin centralizarea serviciilor de asistență medicală, extinderea infrastructurii și 

achiziționarea de echipamente noi. Centrul va fi dotat cu un departament pediatric de urgență și își va 

extinde departamentele de ortopedie, traumatologie și reabilitare. 

De asemenea, în domeniul transporturilor maritime, suma de 155 de milioane EUR va contribui 

la sporirea siguranței operațiunilor din portul Gdańsk, Pomerania, cu structuri de îndiguire 

modernizate. Fonduri în valoare de aproape 65 de milioane EUR vor contribui la construirea sau 

modernizarea cheiurilor și a structurilor de inginerie hidrotehnică din portul Gdynia, sporindu-se 

siguranța traficului. 

În domeniul transportului feroviar, suma de 126 de milioane EUR va contribui la construirea 

rețelei feroviare din zona metropolitană Szczecin, care conectează principalele orașe din Pomerania 

Occidentală, inclusiv Stargard, Police și Gryfino, aducând beneficii unui număr de 687 000 de locuitori. 

Un proiect în valoare de aproape 39 de milioane EUR va contribui la achiziționarea a 16 unități de tren 

electric care vor opera în aglomerarea urbană Varșovia. Suma de aproape 58 de milioane EUR va ajuta 

la modernizarea unui număr de 152 de vagoane de călători și la achiziționarea a 20 de locomotive 

electrice care vor circula pe rutele operate de PKP Intercity în țară. 



 
 

 

În domeniul transportului rutier, politica de coeziune va finanța construcția unei secțiuni a 

drumului rapid S7 care leagă Varșovia de Grójec (129 de milioane EUR), a unei secțiuni a autostrăzii 

A2 între derivația sudică a Varșoviei și Mińsk Mazowiecki (peste 78 de milioane EUR), a unei secțiuni 

a drumului rapid S3 care duce către frontiera cehă din Silezia Inferioară (105 milioane EUR) și a unei 

secțiuni a derivației Olsztyn în Warmińsko-Mazurskie (87 de milioane EUR). Toate aceste proiecte, 

situate în rețeaua transeuropeană de transport, vor influența creșterea siguranței rutiere, vor 

determina reducerea duratei călătoriilor și sporirea coeziunii teritoriale din țară. 

• Portugalia 

Secțiunea Ovar-Gaia din linia feroviară nordică, care face parte din rețeaua transeuropeană de 

transport, va fi modernizată cu fonduri europene de aproape 119 milioane EUR. Călătorii vor beneficia 

de durate de călătorie mai reduse, de condiții mai confortabile și de mai multă siguranță pe această 

porțiune. 

 

 

 

FEI și instituția financiară nebancară FINS au semnat primul acord de garantare Erasmus+1 din 

România, care va permite FINS să ofere un nou produs de creditare pentru studenții care doresc să 

continue studiile la master în străinătate. Datorită aceastei garanții, aproximativ 450 de studenți vor 

beneficia de credite în condiții favorabile pentru a studia în altă țară din UE, dar și în Islanda, 

Liechtenstein, Macedonia de Nord, Norvegia și Turcia. Acordul de 4,5 milioane EUR a fost semnat în 

cadrul facilității de garantare Erasmus+, care este finanțată de Uniunea Europeană și administrată de 

FEI. 

De asemenea, FEI a semnat acorduri COSME2 cu CEC Bank S.A., Deutsche Leasing Romania IFN 

S.A. și Libra Internet Bank S.A. Acordurile vor permite acestor instituții să ofere noi credite în valoare 
                                                           

1 Programul Erasmus+ este cel mai mare creator de mobilitate în rândul studenților din UE, prin care aproximativ 

300.000 studenți și angajați se instruiesc, lucrează sau efectuează stagii în alte țări europene în fiecare an. Programul 

este administrat de către DGEAC (Direcția Generală pentru Educație și Cultură) și agenția executivă a acesteia. 

Activitățile DGEAC în domeniul educației se subscriu Strategiei pentru Educație și Training 2020 (ET2020), care 

contribuie la componenta de educație a Strategiei Europa 2020, al cărei obiectiv este să promoveze creșterea și crearea 

de locuri de muncă în Europa. 

2 COSME este programul UE pentru competitivitatea întreprinderilor mici și mijlocii, care se desfășoară între 2014 

și 2020, cu un buget total de 2,3 miliarde EUR. Peste 60% din program va fi alocat sprijinirii accesului la finanțare 

Fondul European de Investiții (FEI) a semnat acorduri de finanțare în România, prin 
care aceasta va beneficia de peste 170 milioane EUR în condiții avantajoase. 



 
 

 

de aproximativ 168 milioane EUR pentru IMM-uri românești. Acordurile sunt susținute de Fondul 

European pentru Investiții Strategice (FEIS), principala componentă a Planului de Investiții pentru 

Europa, și vor facilita accesul la credite și finanțări de leasing pentru aproape 3.000 IMM-uri. Sprijinul 

COSME permite partenerilor FEI să extindă oferta față de politica uzuală de creditare – de exemplu, 

aceștia pot oferi credite cu cerințe semnificativ reduse de garanții suplimentare pentru IMM-uri cu grad 

crescut de risc. 

Fondul European de Investiții face parte din Grupul Băncii Europene de Investiții.  Principala misiune a FEI 

este să sprijine întreprinderile mici și mijlocii din Europa prin facilitarea accesului la finanțare. FEI dezvoltă 

instrumente de capital de risc, garantare și microfinanțare adresate, în mod special, acestui segment de piață. In acest 

fel, FEI implementează obiective ale Uniunii Europene în domenii precum: inovarea, cercetarae și dezvoltarea, 

antreprenoriat, creșterea, sporirea locurilor de muncă. 

 

Data de 1 aprilie a marcat Ziua europeană a inițiativei cetățenești. 

Inițiativa cetățenească europeană este un instrument al democrației participative care le permite 

cetățenilor să propună modificări legislative concrete în orice domeniu în care Comisia Europeană are 

competența de a propune legislație, cum ar fi mediul, agricultura, energia, transportul sau comerțul. 

O inițiativă le permite cetățenilor din diferite state membre să se reunească în jurul unei probleme 

care îi interesează, în scopul de a influența procesul de elaborare a politicilor UE. Pentru a lansa o 

inițiativă cetățenească, este nevoie de 7 cetățeni ai UE care trăiesc în cel puțin 7 state membre diferite 

și care au împlinit vârsta de vot. Odată ce o inițiativă a strâns 1 milion de semnături atingând pragurile 

                                                           

pentru IMM-urile europene prin două instrumente financiare. Astfel, Facilitatea de Garantare COSME oferă garanții și 

contragaranții instituțiilor financiare, pentru ca acestea să poată oferi IMM-urilor mai multe credite și finanțări de 

leasing. Această facilitate include și securitizarea portofoliilor de credite IMM. De asemenea, programul COSME 

investește prin Facilitatea de Equity COSME în fonduri de capital de risc pentru IMM-uri aflate în etapele de extindere 

și creștere. Programul COSME continuă fostul program de succes CIP 2007-2013 (Programul-cadru pentru 

competitivitate și inovare), care a mobilizat credite de aproape 21 miliarde EUR  și finanțări de capital de risc de peste 

3 miliarde EUR pentru peste 384.000 IMM-uri din întreaga Europă. 

 

INIȚIATIVA CETĂȚENEASCĂ EUROPEANĂ 

1 aprilie - Ziua europeană a inițiativei cetățenești 

http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/index_en.htm
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/index_en.htm
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/signatories


 
 

 

minime în cel puțin 7 țări, Comisia Europeană trebuie să decidă dacă ia sau nu măsuri. Normele și 

procedurile care reglementează inițiativa cetățenească sunt prevăzute în regulamentul UE, adoptat de 

Parlamentul European și de Consiliul Uniunii Europene în februarie 2011. 

Dacă pentru o inițiativă cetățenească se strâng un milion de semnături, Comisia Europeană va 

examina inițiativa cu atenție. În termen de 3 luni de la primirea inițiativei: 

• reprezentanții Comisiei se vor întâlni cu organizatorii pentru a le permite să explice în detaliu 

chestiunile ridicate de inițiativa lor; 

• organizatorii vor avea posibilitatea de a-și prezenta inițiativa în cadrul unei audieri publice la 

Parlamentul European; 

• Comisia va adopta un răspuns oficial în care va explica, dacă este cazul, ce acțiuni va 

propune ca răspuns la inițiativa cetățenească și motivele acțiunilor sale sau ale refuzului de a acționa. 

Răspunsul, care va fi dat sub forma unei comunicări, va fi adoptat oficial de Colegiul comisarilor 

europeni și publicat în toate limbile oficiale ale UE. Cu toate acestea, Comisia nu are obligația de a 

propune legislație pe baza unei inițiative. În cazul în care Comisia decide să prezinte o propunere 

legislativă, este demarată procedura legislativă obișnuită: propunerea Comisiei este prezentată 

organelor legislative (în general Parlamentul European și Consiliul sau, în unele cazuri, doar Consiliul).  

Inițiativele care au 

obținut numărul necesar 

de declarații de susținere 

sunt următoarele: 

Interzicerea 

glifosatului și protecția 

oamenilor și mediului 

de pesticide toxice 

Apa și salubritatea 

reprezintă un drept al 

omului! Apa este un bun 

public și nu o marfă!  

Stop vivisecției 

Unul dintre noi 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/signatories
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R0211-20150728&from=RO
http://www.europarl.europa.eu/
http://www.consilium.europa.eu/
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful/details/2017/000002
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful/details/2017/000002
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful/details/2017/000002
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful/details/2017/000002
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful/details/2012/000003
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful/details/2012/000003
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful/details/2012/000003
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful/details/2012/000003
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful/details/2012/000007
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful/details/2012/000005


 
 

 

 

 

 

Comisia Europeană a decis să înregistreze o 

inițiativă cetățenească europeană intitulată 

„Respectarea statului de drept în cadrul Uniunii 

Europene”. 

Scopul inițiativei este de a crea „un 

mecanism de evaluare obiectiv și imparțial pentru 

a verifica aplicarea valorilor Uniunii Europene de 

către toate statele membre”. Mai precis, 

organizatorii solicită Comisiei să „pună la 

dispoziția Uniunii Europene legislația generală […] 

pentru a verifica aplicarea practică a dispozițiilor 

naționale privind statul de drept”. În plus, 

organizatorii urmăresc „să faciliteze asigurarea 

respectării legislației europene privind cooperarea 

judiciară în materie penală (de exemplu, mandatul 

european de arestare)” și să consolideze rolul 

Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii 

Europene. 

Dacă inițiativa va strânge, într-un an, un 

milion de declarații de susținere, din cel puțin 

șapte state membre, Comisia o va analiza și, în 

termen de trei luni, va lua o decizie: fie va da curs 

solicitării, fie o va respinge, în ambele cazuri 

trebuind să își motiveze decizia. 

 

 

 

 

Inițiativa intitulată „Respectarea statului de drept” 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/open/details/2019/000005
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/open/details/2019/000005


 
 

 

Comisia Europeană a lansat un proces de reflecție privind statul de drept în Uniunea Europeană, 

trasând posibile piste pentru acțiuni viitoare. În comunicare3  sunt prezentate instrumentele disponibile 

pentru monitorizarea, evaluarea și protejarea statului de drept în Uniune.  

Apărarea, consolidarea și respectarea statului de drept în Uniune sunt responsabilitatea comună 

a instituțiilor UE și a tuturor statelor membre. Instrumentele de care CE dispune sunt: Cadrul privind 

statul de drept, procedura inițiată în temeiul articolului 7 alineatul (1) din TUE, procedurile de 

constatare a neîndeplinirii obligațiilor, precum și Semestrul european, tabloul de bord privind justiția 

în Uniunea Europeană și mecanismul de cooperare și de verificare (MCV).  

Pe baza experienței acumulate până în prezent în folosirea acestor instrumente, Comisia a propus 

3 obiective care ar putea contribui la promovarea asigurării eficace a respectării statului de drept în 

Uniune: 

· o mai bună promovare, prin focalizarea unor eforturi sporite în direcția unei mai bune promovări 

la nivel național, a cunoștințelor legate de norme și de jurisprudență având ca obiect respectarea 

statului de drept4;  

· prevenirea timpurie printr-un sprijin din partea UE pentru consolidarea rezilienței sistemelor și 

a instituțiilor esențiale, chiar dacă responsabilitatea principală pentru asigurarea respectării statului 

de drept la nivel național le revine statelor membre5; 

· un răspuns adaptat prin continuarea aplicării corecte a legislației UE și prin intermediul 

procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor. 

                                                           
3 Comunicarea privind consolidarea în continuare a statului de drept în cadrul Uniunii – situația actuală și 

eventualele etape următoare 

4 Acest lucru s-ar putea materializa, de exemplu, prin activități de comunicare pentru public, prin abordări comune 

la nivelul UE care să contribuie la promovarea unei culturi mai puternice a statului de drept la nivelul instituțiilor și al 

profesiilor, prin colaborarea constantă cu Consiliul Europei, precum și prin participarea societății civile la nivel regional 

și local. 

5 Cooperarea și dialogurile periodice ar putea contribui la o mai bună înțelegere a situației statului de drept și a 

evoluțiilor din statele membre, precum și la soluționarea timpurie a oricărei chestiuni legate de statul de drept. 

STATUL DE DREPT 

Dezbatere pentru consolidarea statului de drept în UE 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/rule_of_law_communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/effective-justice/rule-law/rule-law-framework_en


 
 

 

 



 
 

 

Pe baza acestui proces de reflecție și a dezbaterii în curs, Comisia va reveni asupra acestui aspect, 

cu propriile concluzii și propuneri, în luna iunie 2019. 

Statul de drept este una dintre valorile comune pe care se întemeiază Uniunea Europeană, fiind 

asumată de toate statele membre și consacrată la articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană. 

Statul de drept reprezintă, de asemenea, un element esențial pentru funcționarea UE în ansamblul 

său, de exemplu în ceea ce privește piața internă, cooperarea în domeniul justiției și al afacerilor 

interne și asigurarea faptului că judecătorii naționali care sunt și „judecători ai UE” își pot îndeplini 

rolul în asigurarea aplicării dreptului UE și pot interacționa, în mod corespunzător, cu Curtea de Justiție 

a UE, în contextul procedurilor de pronunțare a unor hotărâri preliminare. Comisia Europeană, 

împreună cu alte instituții și cu statele membre, în temeiul tratatelor, sunt responsabile pentru 

garantarea statului de drept ca valoare fundamentală a Uniunii și de asigurarea faptului că legislația, 

valorile și principiile UE sunt respectate. 

 

Comisia Europeană a lansat, în data de 3 aprilie 2019,  o procedură de infringement împotriva 

Poloniei prin trimiterea unei scrisori de notificare oficială către aceasta cu privire la noul regim 

disciplinar pentru judecători care subminează independența judiciară a magistraților polonezi. Noul 

regim nu oferă garanțiile necesare pentru a proteja judecătorii de controlul politic, conform cerințelor 

Curții de Justiție a Uniunii Europene. Guvernul polonez are la dispoziție 2 luni pentru a răspunde la 

scrisoarea oficială. 

Comisia Europeană a decis, în luna ianuarie 2016, demararea dialogului privind statul de drept. 

Acest proces se bazează pe un dialog continuu între Comisie și statul membru în cauză. Comisia 

informează periodic Parlamentul European și Consiliul. Din cauza lipsei progreselor în cadrul 

dialogului privind statul de drept, la 20 decembrie 2017, Comisia a declanșat pentru prima dată 

procedura prevăzută la articolul 7 alineatul (1) și a prezentat o propunere motivată privind o decizie 

a Consiliului pentru constatarea riscului clar a unei încălcări grave a statului de drept în Polonia. 

Ulterior, la 29 iulie 2017, Comisia a inițiat proceduri privind încălcarea dreptului UE cu privire la legea 

poloneză privind instanțele de drept comun, din cauza prevederilor Legii privind pensionarea și 

impactul acestora asupra independenței sistemului judiciar. Astfel, Comisia a sesizat Curtea de Justiție 

a UE, la 20 decembrie 2017. De-a lungul ultimului an și jumătate, au existat mai multe dezbateri (26 

mai și 16 octombrie) și trei audieri privind statul de drept în Polonia între statele membre, în cadrul 

Consiliului Afaceri Generale (26 iunie, 18 septembrie și 11 decembrie 2018). În urma acestora, la 2 iulie 

Procedura de infringement împotriva Poloniei 



 
 

 

2018, Comisia a inițiat o procedură de infringement care viza legea poloneză privind Curtea Supremă, 

din cauza dispozițiilor legale privind vârsta de pensionare a judecătorilor și impactul acestora asupra 

independenței Curții.Supreme. Comisia a introdus o acțiune în fața Curții de Justiție a Uniunii 

Europene la 24 septembrie 2018. La 17 decembrie 2018, Curtea de Justiție a emis o ordonanță de 

impunere a unor măsuri provizorii pentru a pune capăt aplicării noii legislații poloneze asupra Curții 

Supreme. 

 

 

În perioada 2-3 aprilie a.c. a avut loc cea de a 4-a Conferință ministerială a Uniunii pentru 

Mediterana (UpM)6 privind ocuparea forței de muncă, cu titlul „Locuri de muncă, competențe și 

oportunități pentru toți”.  

Cea de a 4-a ediție a fost coprezidată de Marianne Thyssen, comisarul UE pentru ocuparea forței 

de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, și de Samir Said Murad, ministrul 

muncii din Iordania. Ea a fost găzduită de José António Vieira da Silva, ministrul portughez al muncii, 

solidarității și securității sociale, în prezența lui Nasser Kamel, Secretarul General al UpM. 

Prin Declarația ministerială privind munca și ocuparea forței de muncă  miniștrii au convenit să-

și concentreze acțiunile pe patru priorități regionale: 

• sprijinirea creării de locuri de muncă decente și a spiritului antreprenorial; 

                                                           
6 Uniunea pentru Mediterana este o organizație interguvernamentală euromediteraneeană care reunește țările 

Uniunii Europene și țările din sudul și estul Mării Mediterane. Scopul său este de a spori cooperarea, dialogul și 

implementarea la nivel regional a proiectelor și inițiativelor cu impact tangibil asupra cetățenilor noștri, cu accentul pe 

tineri și femei, pentru a aborda cele trei obiective strategice ale regiunii: stabilitatea, dezvoltarea umană și integrarea.  

 

OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ, AFACERI SOCIALE, COMPETENȚE  
ȘI MOBILITATEA FORȚEI DE MUNCĂ 

Cea de a 4-a Conferință ministerială a Uniunii pentru Mediterana privind munca și 
ocuparea forței de muncă, Portugalia 

https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=20942&langId=en


 
 

 

• mobilizarea părților interesate din sectorul public și privat în vederea creării de parteneriate 

și sinergii; 

• crearea unor piețe ale muncii incluzive, pentru integrarea grupurilor potențial vulnerabile și 

defavorizate și 

• investiții în sisteme educaționale și în formare de calitate, în competențe și în capacitatea 

de inserție profesională într-un univers al muncii aflat în continuă schimbare. 

Participanții la conferință au discutat despre nevoile cele mai presante ale pieței muncii din 

regiunea euromediteraneeană, mai exact despre inegalitatea persistentă în ceea ce privește accesul 

la locuri de muncă, în special, pentru femei și tineri. Reflectând asupra acestui aspect, miniștrii au 

subliniat faptul că progresul economic și coeziunea socială ar trebui să meargă mână în mână. Ei și-

au reiterat angajamentul de a crea condiții pentru integrarea dimensiunii de gen în cadrul politicilor 

privind munca și ocuparea forței de muncă.  

Miniștrii au subliniat importanța dezvoltării competențelor și a talentelor, în special în sectorul 

digital, pentru a face față cererilor emergente de pe piața forței de muncă. Pentru a reduce ponderea 

excesivă a economiei informale, ei au subliniat împortanța economiei sociale și solidare. De asemenea, 

miniștrii au însărcinat Secretariatul UpM să lucreze la lansarea unei „comunități a practicilor” care să 

permită experților și actorilor implicați la nivelul autorităților publice, al partenerilor sociali și al 

organizațiilor societății civile să colecteze, să evalueze și să disemineze bunele practici. Pentru a 

încuraja o abordare orientată spre rezultate, se va crea un cadru regional al UpM dedicat atât 

schimbului de informații referitoare la tendințele de pe piața muncii, cât și promovării unei culturi a 

monitorizării și evaluării. Secretariatul UpM va coordona instituirea acestui cadru, la care țările vor 

contribui în mod voluntar. 

Miniștrii au subliniat valoarea adăugată a inițiativelor în curs ale UpM privind munca și ocuparea 

forței de muncă, în special capacitatea de inserție profesională, infrastructura de sprijinire a afacerilor 

și intermedierea de locuri de muncă. În final, miniștrii au convenit să convoace, în anul 2022, cea de 

a 5-a Conferință ministerială privind munca și ocuparea forței de muncă, pentru a evalua progresele 

înregistrate.  



 
 

 

Comisia a prezentat, în data de 5 aprilie 2019, cea de a doua evaluare a punerii în aplicare a 

politicilor de mediu (EIR), ca parte a inițiativei lansate în 2016, în scopul îmbunătățirii punerii în 

aplicare a politicii europene de mediu și a normelor convenite de comun acord în toate statele membre 

ale UE. Punerea în aplicare a politicii și a legislației UE în domeniul mediului este esențială pentru un 

mediu sănătos, oferind, totodată, noi oportunități în ceea ce privește creșterea economică durabilă, 

inovarea și crearea de locuri de muncă.  

Evaluarea prezintă situația politicilor de mediu și a normelor de punere în aplicare în fiecare țară 

a UE, identificând, totodată, cauzele lacunelor în implementarea acestora. Aceasta contribuie la găsirea 

unor soluții înainte ca problemele să devină urgente și are ca scop sprijinirea factorilor naționali de 

decizie prin stabilirea priorităților care necesită o atenție deosebită. Toate statele membre au utilizat 

programul de învățare reciprocă EIR P2P („PeertoPeer”), instituit în 2017, care facilitează învățarea și 

schimbul de experiență între autoritățile de mediu. 

Pachetul include: 28 de rapoarte de țară, care prezintă situația actuală în ceea ce privește 

punerea în aplicare a legislației UE în domeniul mediului, precum și necesitățile în fiecare stat membru 

și o comunicare7 care formulează concluzii și definește tendințele comune la nivelul UE, precum și 

recomandări adresate tuturor statelor membre.  

Evaluarea arată că 18 state membre continuă să se confrunte cu niveluri ridicate ale emisiilor de 

oxid de azot (NOx), iar 15 țări trebuie să reducă în continuare emisiile de particule (PM2,5 și PM10). 

Având în vedere impactul poluării atmosferice asupra sănătății, în conformitate cu comunicarea sa din 

luna mai 2018, intitulată „O Europă care oferă protecție: aer curat pentru toți”, Comisia s-a angajat 

în dialoguri privind aerul curat cu mai multe țări din UE, în paralel cu adoptarea unor măsuri mai bine 

direcționate de asigurare a respectării legislației. 

                                                           
7 COM(2019) 149, 

28 de rapoarte de țară și fișe informative 

Evaluarea din 2019 a punerii în aplicare a politicilor de mediu ale UE Raport de țară - ROMÂNIA 

MEDIU, AFACERI MARITIME ȘI PESCUIT 

Normele UE în materie de mediu pentru protejarea cetățenilor și îmbunătățirea 
calității vieții 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-197_ro.htm
http://ec.europa.eu/environment/air/clean_air/dialogue.htm
http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/eir_2019.pdf
http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_ro_ro.pdf


 
 

 

Chiar dacă, în ansamblu, cadrul politic 

pentru economia circulară a fost 

consolidat, prevenirea generării deșeu-

rilor rămâne o provocare importantă pentru 

toate statele membre. În ceea ce 

privește gestionarea deșeurilor, 9 state 

membre sunt pe cale să își atingă obiectivele 

în materie de reciclare, iar 5 state membre și 

le-au atins deja, însă există riscul ca 14 state 

membre să nu reușească să își atingă 

obiectivul de reciclare a deșeurilor municipale 

pentru anul 2020. Soliditatea și eficiența 

sistemelor de gestionare a deșeurilor 

reprezintă un element esențial al economiei 

noastre circulare. 

Referitor la apă, mai sunt multe de făcut 

pentru a atinge pe deplin obiectivele 

directivelor privind apa, în special cele 

referitoare la asigurarea unei stări bune a 

corpurilor de apă până în anul 2027.          

Apele reziduale urbane nu sunt tratate încă în 

mod corespunzător în două treimi din statele 

membre. Creșterea investițiilor este esențială 

pentru îndeplinirea acestor obiective, iar 

fondurile UE vor continua să sprijine eforturile 

de punere în aplicare. 

Cu privire la protejarea naturii și a 

biodiversității, rețeaua Natura 2000 a 

continuat să se extindă, atât în zonele 

terestre, cât și în cele marine. UE a 

depășit obiectivul de desemnare, până în 

2020, a 10% din zonele sale costiere și 

marine ca zone marine protejate, astfel cum 

prevede Convenția privind diversitatea 

biologică. Cu toate acestea, majoritatea 

statelor membre trebuie să își intensifice 

eforturile pentru finalizarea și gestionarea 

rețelei Natura 2000. 

 

http://www.anpm.ro/natura-2000
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy/index_en.htm
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În ceea ce privește schimbările 

climatice, statele membre au înregistrat 

progrese importante în punerea în aplicare a 

legislației UE în domeniul climei și obiectivele 

2020 vor fi, probabil, îndeplinite. Cu toate 

acestea, pentru respectarea angajamentelor 

internaționale în temeiul Acordului de la Paris 

și pentru prevenirea celor mai grave 

consecințe ale schimbărilor climatice este 

nevoie să se intensifice eforturile depuse la 

nivelul fiecărui stat membru și la nivelul UE. 

Evaluarea punerii în aplicare a politicilor 

de mediu a creat un nou instrument - 

programul de învățare reciprocă („Peer to 

peer”) - menit să stimuleze schimbul 

transfrontalier de experiență între autoritățile 

de mediu din diferite state membre. După 

lansarea sa, toate statele membre au fost 

implicate în cel puțin un eveniment care 

vizează economia circulară, calitatea aerului, 

reglementările privind lemnul, natura și 

biodiversitatea, precum și aspecte legate de 

calitatea apei. 

De asemenea, evaluarea analizează unii 

factori favorizanți, cum ar fi guvernanța în 

materie de mediu, factori care ar putea 

îmbunătăți în mod semnificativ punerea în 

aplicare. Comisia le solicită statelor membre 

să îmbunătățească armonizarea obiectivelor 

de mediu cu alte obiective de politică, să 

îmbunătățească eficiența administrației 

publice și să fie mai transparente în ceea ce 

privește informațiile relevante din punctul de 

vedere al mediului. Poate fi sporită în 

continuare implicarea autorităților regionale 

și locale și a altor părți interesate în 

abordarea principalelor provocări legate de 

punerea în aplicare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/environment/eir/p2p/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/eir/p2p/index_en.htm


 
 

 

 

 

 

 

În data de 5 aprilie 2019, Comisia Europeană a prezentat raportul pe anul 20188 privind produsele 

periculoase notificate prin Safety gate (noua denumire a sistemului de alertă rapidă). Raportul arată 

că autoritățile au publicat 2.257 de alerte cu privire la produse periculoase. Jucăriile sunt categoria de 

produse cea mai frecvent notificată (31%), urmate de autovehicule (19%) și de îmbrăcăminte, 

materiale textile și articole de modă (10%), iar principalele riscuri identificate au fost riscurile chimice 

și vătămările (25% pentru fiecare), urmate de riscul de sufocare pentru copii (18%). Solicitările de 

returnare și retragere a unor produse reprezintă una dintre cele mai obișnuite măsuri de reducere a 

riscurilor pe care le pot prezenta produsele periculoase; cu toate acestea, proporția produselor 

recuperate cu succes de la consumatori rămâne, în general, scăzută.  

Peste jumătate din totalul produselor periculoase detectate provin din China. Cooperarea cu 

autoritățile chineze în domeniul siguranței produselor continuă să fie o prioritate, însă rezultatele sunt 

mixte. Comisia continuă să colaboreze în acest sens cu autoritățile chineze competente pentru a spori 

gradul de conștientizare cu privire la normele de siguranță pe care trebuie să le respecte produsele 

care sunt comercializate consumatorilor din UE. 

                                                           
8 Raport anual și fișă informativă cu statisticile naționale 

 

JUSTIȚIE, CONSUMATORI ȘI EGALITATE DE GEN 

Protecția consumatorilor europeni 

https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/content/pages/rapex/index_en.htm


 
 

 

 

 Reuniunea Consiliului de cooperare UE -Azerbaidjan de la Bruxelles din data de 4 aprilie 2019 a 

fost prezidată de dl Elmar Mammadzarov, ministrul afacerilor externe al Azerbaidjanului şi de Înaltul 

Reprezentant al UE, dna Federica Mogherini.  

Consiliul a salutat intensificarea relațiilor dintre UE și Azerbaidjan, ca urmare a negocierilor în 

curs privind încheieirea unui nou acord bilateral și de adoptarea, în septembrie 2018, a priorităților 

parteneriatului UE - Azerbaijan. Consiliul a analizat progresele înregistrate în procesul de punere în 

aplicare a celor 20 de rezultate pentru 2020, așa cum s-a convenit în cadrul ultimului summit al 

Parteneriatului Estic din noiembrie 2017.  

În cadrul reuniunii au fost dezbătute provocările în materie de democrație, stat de drept, 

drepturile omului și libertățile fundamentale, inclusiv în ceea ce privește libertatea de exprimare, de 

asociere și a mass-mediei. Oficialii europeni au subliniat importanța unui proces decizional favorabil 

incluziunii, precum și a cooperării cu societatea civilă care își desfășoară activitatea într-un mediu sigur 

și nediscriminatoriu,în conformitate cu principiul bunei guvernanțe.   

ÎNALTUL REPREZENTANT PENTRU AFACERI EXTERNE ŞI POLITICA DE 

SECURITATE/VICEPREŞEDINTE AL COMISIEI EUROPENE, DNA FEDERICA 

MOGHERINI 

Consiliul de cooperare UE – Azerbaidjan   

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-ministerial-meetings/2019/04/04/
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2018%3A265%3A0018%3A0022%3AEN%3APDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2018%3A265%3A0018%3A0022%3AEN%3APDF
https://www.euneighbours.eu/sites/default/files/publications/2018-10/EAP%20GENERIC%20FACTSHEET%20ENG_WEB_0.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/31758/final-statement-st14821en17.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/31758/final-statement-st14821en17.pdf


 
 

 

Totodată, a fost salutată grațierea a peste 400 de prizonieri, printre care reprezentanți ai 

partidelor politice, ai ONG-urilor, bloggeri și jurnaliști, acordată de către președintele Azerbaidjanului 

pentru a marca sărbătoarea Novruz.  

De asemenea, s-au discutat tematicile regionale, în special referitor la reducerea semnificativă a 

încălcărilor acordului de încetare a focului și prima reuniune a liderilor din Armenia și Azerbaidjan, sub 

auspiciile copreședinților „Grupului de la Minsk” din cadrul OSCE, care a avut loc la 29 martie 2019 la 

Viena. UE a subliniat importanța punerii în aplicare a Acordului de la Viena privind măsurile din 

domeniul umanitar, precum și a acordului privind măsurile de pregătire a populației pentru pace și a 

fost exprimată disponibilitatea de a sprijini aceste eforturi.  

Cooperările în domeniul transporturilor, energiei  şi comerţului - lansarea dialogului la nivel înalt 

privind transporturile dintre UE și Azerbaidjan-, precum și progresele înregistrate în direcția încheierii 

rapide a unui acord privind un spațiu aerian comun reprezintă evoluții pozitive au fost discutate. 

 

 

Înaltul Reprezentant/Vicepreședintele Federica Mogherini a declarat: „(...) Ne aflăm într-o etapă 
importantă de negocieri, pentru că sperăm că vom fi în etapa finală și crucială de negociere a noului 
nostru acord bilateral ambițios, care sunt sigur că ne va mări și aprofunda relațiile noastre. Aceasta 
va aduce beneficii tuturor cetățenilor noștri, atât în Uniunea Europeană, cât și în Azerbaidjan. 
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În  perioada 1 – 5 aprilie 2019, deputații europeni și-au desfășurat activitatea în cadrul 

comisiilor și al ședinței mini-plenului la Strasbourg – Franța. 

 

Protecția fermierilor și a produselor 

de calitate 

Comisia pentru agricultură (AGRI) a 

aprobat, în data de 1 aprilie a.c.,  primul set 

de propuneri pentru a îmbunătăți politica 

agricolă a UE, astfel încât să răspundă mai 

bine așteptărilor agricultorilor și 

consumatorilor9.  

Primul set privind reforma PAC s-a 

axat pe noile norme ale UE privind 

organizarea comună a pieței (OCP) în 

produsele agricole după anul 2020.  

Seria voturilor privind pachetul de 

reforme PAC post 2020 a început la 1 aprilie 

a.c., cu votul asupra proiectului de raport 

                                                           
9 COM(2018)394 - 2018/0218(COD) - 

Propunere de regulament al Parlamentului European 

și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 

nr. 1308/2013 de instituire a unei organizări comune 

a piețelor produselor agricole, a Regulamentului (UE) 

nr. 1151/2012 privind sistemele din domeniul calității 

produselor agricole și alimentare, a Regulamentului 

(UE) nr. 251/2014 privind definirea, descrierea, 

prezentarea, etichetarea și protejarea indicațiilor 

elaborat de Eric Andrieu (S&D, FR) privind 

OCP / Regulamentul de modificare. Pe lângă 

cele 109 amendamente propuse de raportor 

la propunerea Comisiei Europene, deputații 

au depus încă 687 de amendamente, la care 

s-au adăugat 92 de amendamente ale celor 5 

comisii de avizare. Pentru a ajunge la o 

poziție coerentă și pentru a facilita votul, 

raportorul a negociat 61 de amendamente de 

compromis. Modificările s-au referit la o parte 

din actualul regulament privind OCP, care nu 

a fost modificat de propunerea Comisiei 

Europene.  

Sistemul actual acordă ajutoare 

posesorilor de animale producătoare de lapte, 

care, în mod voluntar, reduc cantitatea de 

geografice ale produselor vitivinicole aromatizate, a 

Regulamentului (UE) nr. 228/2013 privind măsurile 

specifice din domeniul agriculturii în favoarea 

regiunilor ultra-periferice ale Uniunii și a 

Regulamentului  (UE) nr. 229/2013 privind măsurile 

specifice din domeniul agriculturii în favoarea 

insulelor mici din Marea Egee – fișă de procedură 

DIN AGENDA SĂPTĂMÂNII 

 

COMISII 

 

http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/agri/home.html
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2018:0394:FIN:RO:PDF
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0218(COD)
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lapte oferită la vânzare în perioadele de 

dezechilibre grave ale pieței, în efortul de a 

stabiliza prețurile. Acest sistem  ar trebui 

extins la toate sectoarele, consideră deputații 

europeni. Dacă situația nu se ameliorează, 

Comisia Europeană ar trebui să aibă 

posibilitatea de a impune o taxă tuturor 

producătorilor care își sporesc livrările.  

De asemenea, ar trebui extinse normele 

actuale, care permit o reglementare limitată 

în timp a aprovizionării cu brânzeturi, căpșuni 

și vinuri protejate geografic cu toate celelalte 

produse care beneficiază de indicația 

geografică protejată (IGP) sau denumirea de 

origine protejată (DOP). 

În ceea ce privește îmbunătățirea 

transparenței pieței și preîntâmpinarea 

potențialelor turbulențe de pe piață, deputații 

europeni propun crearea unui observator unic 

al UE pentru piețele agricole, care să se 

concentreze pe o gamă largă de sectoare, 

inclusiv cerealele, zahărul, uleiul de măsline, 

fructele și legumele, vin, lapte și carne. 

Observatorul ar trebui să colecteze date 

statistice privind producția, oferta, prețurile, 

profiturile, importurile și exporturile și să 

emită avertismente de perturbare a pieței, 

atunci când este cazul.  

Deputații europeni doresc să extindă 

plasa de siguranță pe piață, permițând 

intervenția publică (un instrument de 

gestionare a pieței utilizat atunci când 

prețurile scad dincolo de un anumit nivel) 

pentru produse noi, cum ar fi zahărul alb, 

carnea de oaie, carnea de porc și carnea de 

pui.  

În ceea ce privește vinul, autorizațiile de 

plantare ar trebui să fie prelungite și ar trebui 

să existe mai multe informații pe etichetele de 

vin.  

Planul de autorizare a plantelor de viță 

de vie, înființat din 2016 până la sfârșitul 

anului 2030, ar trebui prelungit până în 2050. 

Comisia Europeană ar trebui să propună o 

revizuire a funcționării în 2023 și ulterior la 

fiecare 10 ani și, dacă este cazul, să prezinte 

propuneri pentru a-și îmbunătăți eficacitatea.  

Etichetele pentru vin ar trebui să includă 

declarația nutrițională a produsului sau cel 

puțin valoarea sa energetică și lista 

ingredientelor sau legătura directă cu locul în 

care poate fi găsită lista, se menționează în 

textul aprobat. Deputații europeni au aprobat 

propunerea Comisiei Europene de includere a 
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vinurilor demi-alcoolizate în categoria 

produselor din viță de vie, insistând însă că 

acestea nu ar trebui să beneficieze de 

protecția DOP, IGP și TSGP. Deputații au 

respins propunerile de introducere a speciilor 

Vitis labrusca în producția de vinuri din UE și 

au refuzat să ridice interdicția asupra a 6 

soiuri de viță de vie: Noe, Othello, Isabelle, 

Jacquez, Clinton și Herbemont. Ei spun, însă, 

că statele membre ar putea autoriza 

replantarea Vitis Labrusca sau a acestor soiuri 

în podgoriile istorice existente dacă pe aceste 

suprafețe plantate nu crește nimic. 

În ceea ce privește regulile UE privind 

concurența, acestea nu ar trebui să se aplice 

acordurilor verticale și practicilor concertate 

care vizează standarde mai ridicate de mediu, 

de sănătate animală sau de bunăstare a 

animalelor, ci ar trebui să se aplice numai 

normele UE sau legile naționale, se specifică 

în  textul aprobat. Astfel de practici ar trebui 

să fie permise numai dacă avantajele pe care 

acestea le aduce publicului depășesc 

dezavantajele. 

„(…) În timp ce agricultorii se confruntă 

cu probleme semnificative legate de venituri, 

                                                           
10 COM(2018)392 - 2018/0216 (COD) - 

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 

EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de stabilire a 

normelor privind sprijinul pentru planurile strategice 

care urmează a fi elaborate de statele membre în 

cadrul politicii agricole comune (planurile strategice 

PAC) și finanțate de Fondul european de garantare 

de incertitudinea prețurilor și concentrarea 

din aval, Comisia Europeană a propus doar o 

reformă administrativă foarte limitată, fără a 

reacționa, în mod adecvat, la aceste 

probleme. Scopul este de a crea mecanisme 

eficiente pentru prevenirea și gestionarea mai 

bună a crizelor agricole, pentru a răspunde, 

în mod eficient, la fluctuația prețurilor și 

pentru a se asigura că agricultorii pot 

beneficia de un venit echitabil și stabil, care 

le-ar permite să investească mai mult în 

tranziția ecologică pe care o cer consumatorii. 

Ca și Uniunea Europeană, PAC trebuie 

reformată pentru a răspunde mai bine 

provocărilor viitoare” – a declarat raportorul  

Eric Andrieu (S&D, FR). 

În data de 2 aprilie a.c., Comisia 

AGRI a adoptat cel de-al doilea set de 

propuneri10 care s-a axat pe noile norme 

ale UE privind plățile directe și 

dezvoltarea rurală post 2020. 

Membrii AGRI au votat proiectul de 

raport elaborat de raportorul Esther Herranz 

García (PPE, ES) privind planurile strategice 

ale PAC. Au fost depuse 5253 de 

agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru 

dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a 

Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 

1307/2013 ale Parlamentului European și ale 

Consiliului – fișă de procedură  

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20180392.do#dossier-COD20180216
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/113892/ERIC_ANDRIEU/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0216(COD)
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amendamente de către deputați, și 670 de 

către cele 6 comisii de avizare.  

Statele membre ar trebui să limiteze 

plățile directe anuale pentru agricultori la 

nivelul a 100.000 euro, dar ar putea permite 

agricultorilor să deducă 50% din salariile din 

agricultură din suma totală înainte de 

reducere, au fost de părere deputații 

europeni. De asemenea, se dorește să se 

canalizeze cel puțin 5% din plățile naționale 

directe către fermierii mici și mijlocii printr-o 

suplimentare specială pe hectar. Cel puțin 2% 

din bugetele naționale de plăți directe ar 

trebui să ajungă la tinerii agricultori 

(suplimentarea pe hectar pentru primii 7 ani). 

Sprijinul suplimentar pentru tinerii agricultori 

ar trebui să fie acordat din fondurile pentru 

dezvoltare rurală. Deputații europeni vor ca 

statele membre să utilizeze fondurile pentru 

dezvoltare rurală pentru acțiuni specifice și să 

promoveze o mai bună integrare a femeilor în 

economiile rurale. Comisia AGRI a insistat ca 

toate plățile pe hectar pentru agricultorii din 

statele membre UE sau din teritoriile lor să 

atingă cel puțin 75% din subvențiile lor 

directe medii - până în 2024, și 100% - până 

în 2027.  

                                                           
11 Un nou cadru de monitorizare și evaluare a 

performanței (CMEP) va cuprinde toate instrumentele 

viitoarei PAC: planurile strategice PAC, precum și 

elementele PAC care nu sunt acoperite de planurile 

strategice PAC (unele părți ale organizării comune a 

În ceea ce privește așa-numitul nou 

model de performanță11, bazat pe planuri 

strategice naționale elaborate de statele 

membre și aprobat de Comisia Europeană, 

acesta ar trebui întârziat cu încă 1 an - până 

în 2022, pentru a exista o durată de timp mai 

mare.  

De asemenea, deputații europeni doresc 

să dedice cel puțin 30% din bugetul pentru 

dezvoltare rurală măsurilor legate de mediu și 

climă și nu mai puțin de 20% din plățile 

directe către schemele ecologice. Aceste 

scheme ecologice voluntare ar trebui să 

sprijine nu numai mediul, ci și bunăstarea 

animalelor. 

„(…) Am încercat să găsesc un echilibru 

între sprijinirea agricultorilor și protecția 

mediului. Această arhitectură a fost 

consolidată, punând accent mai puternic pe o 

abordare bazată pe stimulente. A fost 

propusă o repartizare echitabilă a plăților 

pentru a sprijini IMM-urile agricole. (…) 

Prioritatea-cheie a fost salvgardarea normelor 

comune pentru protejarea politicii UE, 

tratarea egală a agricultorilor din întreaga UE 

și evitarea denaturării pieței, acordând, în 

același timp statelor membre mai multă 

piețelor, anumite scheme). Performanța ar fi 

măsurată în raport cu obiectivele specifice ale politicii 

prin utilizarea unui set de indicatori comuni, într-un 

model nou de performanța. 
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libertate de a se adapta la 

situațiile interne specifice. 

Comisia AGRI a insistat, de 

asemenea, asupra menținerii 

bugetului PAC la nivelul 

actual și sper că guvernele 

UE sprijină chemarea 

noastră de a menține o PAC 

puternică” – a conchis 

raportorul Esther Herranz 

García (PPE, ES).  

Textele adoptate de 

Comisia AGRI trebuie 

dezbătute și votate de plenul 

PE. Acest lucru se poate 

întâmpla numai după 

alegerile europene din 23-26 mai a.c. Conferința președinților (președintele PE și liderii grupurilor 

politice) poate decide să transmită textul complet viitorului plen al PE.  În caz contrar, noua Comisie 

AGRI va trebui să reexamineze documentele. 

 

Dialogurile și consultările cetățenilor privind Viitorul Europei 

În ultimul an, instituțiile și organismele UE și-au intensificat angajamentul față de cetățeni, în 

scopul promovării unor noi mijloace de democrație participativă în UE, în special prin intermediul 

consultărilor cetățenilor și al dialogurilor cu aceștia. Parlamentul European a adoptat recent un raport 

al Comisiei pentru afaceri constituționale (AFCO), raportor Ramón Jáuregui Atondo. Raportul12 

despre stadiul dezbaterii privind Viitorul Europei amintește că reformele instituționale ar trebui să 

vizeze procesul democratic de luare a deciziilor și consolidarea transparenței și a răspunderii Uniunii 

și a instituțiilor acesteia.  

                                                           
12 Propunere de rezoluție a Parlamentului 

European referitoare la stadiul dezbaterii privind 

viitorul Europei - 2018/2094(INI), din 5 decembrie 

2018 

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/22418/ESTHER_HERRANZ+GARCIA/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/22418/ESTHER_HERRANZ+GARCIA/home
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190305+RULE-229+DOC+XML+V0//RO&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0427_RO.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0427_RO.html
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În acest context, Comisia AFCO a organizat, în data de 2 aprilie a.c., o dezbatere cu scopul de 

a  evalua rezultatele înregistrate după fiecare inițiativă. 

Printre invitați s-a aflat, în calitate de reprezentant special al Guvernului României pentru Relația 

cu Parlamentul European pe durata Președinției la Consiliul UE, dna Melania-Gabriela Ciot, din partea 

Secretarului de stat pentru afaceri europene, care a prezentat principalele rezultate ale consultărilor 

cu cetățenii despre viitorul Europei, proces derulat în perioada aprilie – noiembrie 201813. În  discursul 

său a amintit importanța pe care atât statele membre, cât și Președinția Consiliul UE o acordă acestei 

inițiative: „(…) Am susținut activ inițiativa consultărilor cu cetățenii ca un semnal al importanței pe 

care o acordăm opiniei lor, care trebuie luată în considerare, atunci când se proiectează viitorul 

Europei.” De asemenea, a arătat că unul dintre rezultatele relevante ale consultărilor îl reprezintă 

faptul că UE este văzută pozitiv, în ciuda provocărilor, cetățenii recunoscând valoarea calității de 

membru UE a țării lor.  

În decursul consultărilor, cetățenii au fost preocupați de problemele generate de migrație, piața 

unică europeană, ca un element important 

în asigurarea creșterii economice în 

întreaga Europă, dezvoltările tehnologice, 

întărirea politicii de mediu, combaterea 

sărăciei și excluziunii sociale, șomajul și 

discriminarea. Ei își doresc o unitate mai 

mare, Europa fiind percepută ca o forță 

pozitivă și au solicitat acțiuni care să 

întărească sentimentul de comunitate și 

de dezvoltare a unei identități europene.  

În schimb, s-a remarcat percepția 

unei lipse de convergență a standardului 

de viață din diferitele state membre și 

așteptarea armonizării acestora. De 

asemenea, cetățenii au evidențiat nevoia 

unor locuri de muncă mai bune, egalitate 

de gen, servicii mai bune în domeniul 

                                                           
13 Consultările s-au desfășurat pe un eșantion de aproximativ 150.000 de persoane la nivelul Uniunii Europene. 

http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/afco/home.html
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sănătății și o mai mare implicare a Uniunii Europene în domeniul educației. Dna Melania-Gabriela Ciot 

a salutat propunerea Comitetului European al Regiunilor (CoR) și Comitetul Economic și Social 

European (CESE) de stabilire a unui mecanism de consultare permanentă cu cetățenii, orașele, 

regiunile și societatea civilă. 

Prim-ministrul Regatului Suediei, dl Stefan Löfven, a continuat, în data de 3 aprilie a.c., seria 

dezbaterilor privind „Viitorul Europei”, în prezența deputaților europeni și a vicepreședintelui Comisiei 

Europene, dl  Valdis Dombrovskis.  

În discursul său, premierul suedez a amintit că „valorile comune trebuie să ne îndrume spre un 

viitor și mai bun", iar UE trebuie să își intensifice 

eforturile pentru a-și apăra valorile fundamentale, 

pentru a susține speranțele în viitor, iar modul cel mai 

strategic de a lupta cu forțele potrivnice este de a 

asigura ocuparea forței de muncă, securitatea, migrația 

și schimbările climatice.  

În momentele în care sistemul multilateral este 

agitat, este de competența UE să se apere și să vină cu 

soluții comune bazate pe principii. Dar UE nu poate fi 

decât o voce puternică pentru democrație în lume 

respectând  condiția ca toate statele membre să susțină 

acest principiu și acasă: „(…) Pentru fiecare principiu 

democratic care este slăbit în UE, vocea UE în lume este 

la fel de slăbită. Nu putem fi o forță pentru o mass-

media liberă și pentru statul de drept din vecinătatea noastră decât dacă avem mijloace de informare 

gratuite și instanțe independente în Uniunea noastră.” 

Referindu-se la Brexit, premierul suedez a precizat: „(…) Cred că este esențial pentru noi toți, în 

negocierile actuale despre Brexit, ca Regatul Unit și UE să poată merge mai departe ca prieteni și să 

creeze o relație strânsă, puternică și pe termen lung. Dar singura modalitate pentru ca UE să evite pe 

MINI-PLEN 

Dezbaterea privind „Viitorul Europei” 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-the-future-of-europe-with-stefan-lfven-swedish-prime-minister---opening-statment-by-antonio-tajani-ep-president_I170298-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-the-future-of-europe-with-stefan-lfven-swedish-prime-minister---opening-statment-by-antonio-tajani-ep-president_I170298-V_rv
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viitor situații similare - de ieșire a altor state - este să își dovedească, în mod constant, valoarea în 

viața de zi cu zi a oamenilor și visele lor pentru viitor.”  

În ceea ce privește negocierile cu privire la noul buget pe termen lung al UE, domnul Löfven a 

declarat: „(…) Nu propunem un buget mai mare, ci mai degrabă prioritizarea inovării și a noilor locuri 

de muncă, a infrastructurii digitale, educaționale și forța fizică necesară pentru a le face posibile.” 

Prim-ministrul suedez și-a exprimat recunoștința față de președintele Juncker și de Comisia 

Europeană, față de Parlamentul European, precum și față de statele membre „pentru toată munca de 

a crea un pilon social, cu 20 de principii-cheie care să consolideze drepturile sociale ale tuturor 

cetățenilor Europei”.  

De asemenea, acesta a  menționat că Suedia va promova în mod activ toate noile acorduri de 

liber schimb pentru că acestea crează o mulțime de locuri de muncă.  

Abordând subiectul migrației, premierul suedez a afirmat: „(…) UE nu trebuie să-și piardă 

niciodată controlul așa cum a făcut-o în timpul crizei refugiaților. Libera circulație a persoanelor 

necesită frontiere externe comune și o responsabilitate comună pentru migrația reglementată, 

construită pe trei piloni: cooperarea puternică cu țările din afara UE, controlul tuturor frontierelor 

externe și o distribuție echitabilă a celor care sosesc și ale căror motive de azil urmează să fie 

examinate.”  

În cele din urmă, referitor la schimbările climatice, premierul Löfven a spus: „(…) Noi, împreună, 

trebuie să punem în aplicare Acordul de la Paris fără nici un «dacă»,  «însă» sau «poate», pentru a 

menține creșterea temperaturii globale sub 1,5 grade. UE trebuie să adopte un obiectiv de emisii zero-

zero până cel târziu în anul 2050. Este o mare oportunitate pentru industria europeană, deoarece 

întreaga lume cere soluții noi.” 

Parlamentul extinde normele UE la conductele de gaze naturale din țări terțe 

Peste 70% din cantitatea de gaz natural vândut în Uniunea Europeană este importată din țări 

terțe14, mai ales prin intermediul conductelor.  

                                                           
14 În Uniunea Europeană, ¼ din consumul de energie al UE provine din gazele naturale. Acestea sunt utilizate în 

principal pentru încălzirea locuințelor și generarea de energie electrică. Multe din statele membre depind în mare măsură 

de gazele provenite din import. În total, peste 70% din gazele naturale sunt importate și se estimează că acest procent 

va crește în viitor. Conform datelor din al treilea trimestru al anului 2018, Rusia a fost cel mai important furnizor (47%), 

fiind urmată de Norvegia (34%), Algeria și Libia (8,6% împreună). Ruta de aprovizionare principală pentru gazul rusesc 
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În ultimele două decenii, gazul natural a oferit o parte din ce în ce mai mare din necesarul 

energetic al Europei (spre deosebire de alți doi combustibili fosili, petrolul și cărbunele, a căror 

importanță a scăzut), reprezentând acum aproape un sfert din consumul intern brut de energie, folosiți 

în special pentru încălzirea locuințelor și generarea de energie electrică. Această cifră variază, însă, de 

la o țară la alta. De exemplu, gazul joacă un rol mult mai mare în Olanda, Italia și Regatul Unit decât 

în Suedia, Estonia și Finlanda, în timp ce Cipru a început doar recent explorarea gazului.  

UE a consolidat în 2010 normele privind securitatea aprovizionării cu gaze, obligând statele 

membre să se asigure că gazul este furnizat gospodăriilor și altor clienți vulnerabili, cum ar fi spitalele, 

chiar și în condiții dificile, cum ar fi întreruperea infrastructurii principale de gaze. În 2014, Comisia 

Europeană a efectuat așa-numitele teste de stres în ceea ce privește gazele, care au arătat că Europa 

ar putea face față întreruperilor în aprovizionarea cu gaze numai dacă statele membre cooperează mai 

mult. 

În acest context și pentru a asigura claritate juridică și o furnizare competitivă în acest sector, 

deputații europeni au adoptat noi norme privind piața gazelor naturale, introducând toate conductele 

sub cadrul juridic al UE. 

Parlamentul European a adoptat15, în 4 aprilie a.c., o revizuire a normelor UE privind piața de 

gaze cu scopul de a extinde reglementările (inclusiv cele privind concurența) pentru toate conductele 

care intră pe teritoriul UE din țări terțe, inclusiv Nord Stream 2, o conductă de 1.200 de km construită 

în Marea Baltică și care leagă Rusia și Germania. Reglementările modificate vor permite crearea unei 

piețe a gazelor în UE mai competitivă: infrastructura de transport al gazelor naturale și furnizarea de 

                                                           

a fost cea prin Ucraina (ruta trans-siberiană și cea balcanică), acoperind aproape jumătate din totalul importurilor din 

Rusia, urmată de Belarus (conducta Yamal) care acoperă aproximativ 20% și conducta Nord Stream 1 (30%). 89% din 

gaz este importat prin conducte, iar restul cu ajutorul navelor cu gaz natural lichefiat (GNL). UE importă două treimi 

din gazele naturale, fie prin conducte, fie prin intermediul terminalelor GNL. Majoritatea țărilor UE sunt în totalitate sau 

aproape în totalitate dependente de importuri pentru cererea lor de gaze, iar aprovizionarea este dominată de un singur 

furnizor, cum ar fi Rusia. Bazarea pe o singură sursă sau pe o singură rută de transport poate reprezenta un pericol 

pentru aprovizionare, din cauza unui accident tehnic sau a unor dispute politice / economice precum cele dintre Rusia 

și Ucraina (o țară de tranzit pentru gazul rusesc către UE) din 2006 și 2009, dispute care au afectat livrările către mai 

multe țări europene. 

15 Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 4 aprilie 2019 referitoare la propunerea de directivă a 

Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/73/CE privind normele comune pentru piața 

internă în sectorul gazelor naturale - COM(2017)0660 – 2017/0294(COD). 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+20190404+TOC+DOC+XML+V0//EN&language=EN
file:///C:/Users/gadei.mihaela/Downloads/Rezoluția%20legislativă%20a%20Parlamentului%20European%20din%204%20aprilie%202019%20referitoare%20la%20propunerea%20de%20directivă%20a%20Parlamentului%20European%20și%20a%20Consiliului%20de%20modificare%20a%20Directivei%202009/73/CE%20privind%20normele%20comune%20pentru%20piața%20internă%20în%20sectorul%20gazelor%20natur
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gaz trebuie să fie în proprietatea unor entități diferite. Conductele trebuie să devină accesibile și altor 

operatori, după cum este deja regula pentru conductele interne de gaze naturale din UE. Consumatorii 

vor beneficia de prețuri mai mici datorită concurenței. Această revizuire clarifică cadrul juridic pentru 

orice viitor proiect de infrastructură ce implică țări din afara UE, inclusiv cu Regatul Unit atunci când 

va deveni o țară terță. 

Mai exact, normele se referă în special la separarea aprovizionării/producției de gaze de domeniul 

transporturilor, permițând accesul altor operatori la capacitatea conductelor, precum și reglementarea 

transparentă a tarifelor de tranzit. Scutirile de la aceste reguli vor fi posibile doar cu aprobarea Comisiei 

Europene. 

Noile reguli grupează statele membre în 4 grupuri de risc care vor participa în cooperare asociată 

riscului și vor lua măsuri comune de evaluare a riscului, de prevenire și de reacție în situații de urgență. 

Vor exista 3 niveluri de criză privind alimentarea cu gaze - alertă timpurie, alertă și urgență - pe care 

statele membre le vor putea notifica 

Comisiei Europene și autorităților 

competente din grupurile lor de risc și 

din statele membre învecinate. 

Comisia Europeană poate autoriza 

statul membru în care se află primul 

punct de intrare a conductei să înceapă 

negocierile privind livrarea de gaze 

printr-o nouă conductă provenind dintr-

o țară terță, cu excepția cazului în care 

consideră că acest lucru este în conflict 

cu legislația UE sau dăunează 

concurenței sau securității 

aprovizionării. De asemenea, Comisia 

Europeană poate consulta alte țări UE 

interesate înainte de a propune o 

derogare de la normele europene și 

este cea care decide acordarea 

derogării. 
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Pentru conductele existente (conectate la conductele UE înainte de intrarea în vigoare a prezentei 

directive), un stat membru poate decide o derogare în termen de un an de la intrarea în vigoare a 

directivei, dacă acest lucru nu dăunează concurenței. 

În urma votului, raportorul Jerzy Buzek (EPP, PL), totodată și președinte al Comisiei pentru 

industrie, cercetare și energie (ITRE) a declarat: „(…) De prea multe ori, aprovizionarea cu gaz a fost 

folosită ca armă politică. Nu putem opri intențiile ascunse ale altora, dar ne putem înarma cu o claritate 

juridică deplină și o coerență a legislației existente. Asta dorește Uniunea noastră energetică, precum 

și această directivă modificată. (…) Solidaritatea înseamnă că, în vremuri dificile, putem trimite gaze 

dintr-o țară în alta pentru a asigura furnizarea completă de gaze către gospodării, către furnizorii de 

servicii sociale importante, cum ar fi spitalele, și către centralele electrice de gaz, pentru a evita penele 

de curent. (…) Cetățenii noștri nu trebuie lăsați fără gaze în casele lor. Statele membre se angajează 

să se ajute în cazul în care alimentarea cu gaze a cetățenilor este întreruptă”, în condițiile în care noua 

legislație va întări cooperarea regională în planificarea situațiilor de urgență și în prevenirea crizelor, 

iar contractele pentru gaze vor fi mai transparente. „(…) Mulți actori orientați spre profit au dorit 

eșuarea acestor negocieri, deoarece fără acest acord normele UE nu s-ar aplica conductelor de gaze 

din țările care nu sunt membre UE. Dar ceea ce ar aduce profit pentru unii actori de pe piață, ar aduce 

o pierdere multidimensională cetățenilor noștri și uniunii energetice în ansamblu. De acum înainte, 

toate conductele de gaze din țările terțe, inclusiv Nord Stream 216, vor trebui să respecte regulile UE: 

accesul terților, separarea proprietății, tarifele nediscriminatorii și transparența. Toate 

acestea se traduc prin asigurarea unei securități energetice mai puternice pe continentul nostru. Acesta 

a fost întotdeauna principalul obiectiv al Parlamentului European și sunt încântat că l-am realizat.” 

În urma aprobării oficiale de către miniștrii UE, directiva va fi publicată în Jurnalul Oficial al UE și 

va intra în vigoare după 20 de zile. Statele membre vor avea la dispoziție 9 luni pentru a-și aduce 

legislația națională în conformitate cu această directivă. 

Documentul face parte din pachetul privind securitatea durabilă  a energiei, prezentat de Comisia 

Europeană  în luna februarie 2016. Împreună cu legislația revizuită privind acordurile 

interguvernamentale (adoptată în luna martie 2017), noile norme vor facilita creșterea transparenței 

pe piața gazelor și va întări rezistența UE în cazul unor întreruperi ale alimentării cu gaz.  

                                                           
16 Pe lângă sprijinirea reciprocă, statele membre, cu sprijinul UE, își diversifică sursele de aprovizionare și rutele 

prin construirea și planificarea de noi terminale și conducte de GNL. Cu toate acestea, unul dintre aceste proiecte, Nord 

Stream 2, este criticat pentru creșterea dependenței de o singură sursă (Rusia), mai degrabă decât reducerea acesteia. 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-16-318_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0059+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
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Deputații europeni adoptă punctul lor de vedere cu privire la controalele temporare la 

frontierele naționale 

Austria, Germania, 

Danemarca, Suedia și Norvegia au 

în prezent controale la frontierele 

interne din cauza circumstanțelor 

excepționale care rezultă din criza 

migratorie care a început în 2015. 

Pe lângă aceste state, Franța 

dispune de controale la frontierele 

interne din cauza unei amenințări 

teroriste persistente. 

Codul Frontierelor Schengen, 

care este în curs de revizuire, 

permite statelor membre să 

efectueze controale temporare la 

frontierele interne din spațiul 

Schengen, în cazul unei amenințări 

grave la adresa ordinii publice sau 

a securității interne.  

Membrii PE și reprezentanții 

Consiliului au început negocierile 

privind revizuirea normelor la 

începutul acestui an, dar au decis 

să suspende negocierile după ce a 

devenit evident că un compromis 

nu era fezabil.  

În ședința plenului din 4 

aprilie a.c., Parlamentul European a 

adoptat reducerea perioadei inițiale 

pentru controalele la frontiere de la 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0356+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
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6 luni (așa cum se întâmplă în prezent) la 2 luni, și limitarea oricărei prelungiri la o perioadă maximă 

de 1 an, și nu la 2 ani17, cum este în prezent. Deputații europeni doresc ca țările Schengen să furnizeze 

o evaluare detaliată a riscurilor dacă controalele temporare la frontieră sunt extinse dincolo de primele 

2 luni. În plus, orice extindere ulterioară a controalelor la frontiere în termen de 6 luni ar cere Comisiei 

Europene să evalueze dacă prelungirea respectă sau nu cerințe legale și ar trebui autorizată de 

Consiliul UE. De asemenea, deputații europeni doresc ca Parlamentul European să fie mai informat și 

implicat în acest proces. 

Raportorul Tanja Fajon (S&D, 

SI) a declarat că: „(…) Schengen nu 

este negociabil, iar textul adoptat 

are ca scop restaurarea completă a 

acestuia. Din nefericire, Consiliul nu 

a arătat voință de a negocia un 

compromis, deoarece status quo-ul 

se potrivește cu câteva state 

membre mari, cum ar fi Franța și 

Germania. Controalele ilegale și 

nelegitime la frontierele interne 

Schengen au fost în vigoare de mai 

mult de 3 ani și jumătate. Este 

timpul să se încheie; sau este timpul 

ca Comisia Europeană să acționeze 

împotriva lor.” 

Votul încheie prima lectură a 

Parlamentului. În următorul său 

mandat, Parlamentul va trebui să analizeze calea de urmat. 

 

                                                           
17 Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 4 aprilie 2019 referitoare la propunerea de regulament al 

Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 în ceea ce privește normele 

aplicabile reintroducerii temporare a controalelor la frontierele interne - COM(2017)0571 – 2017/0245(COD). 

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96911/TANJA_FAJON/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96911/TANJA_FAJON/home
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52017PC0571
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Parlamentul European a adoptat noi măsuri de garantare a echilibrului dintre viața 

profesională și cea privată. 

Deputații europeni au 

adoptat, la 4 aprilie a.c., noi 

reglementări cu privire la 

concediul de paternitate și 

concediul netransferabil plătit 

pentru creșterea copilului18. 

Legislația, convenită deja 

informal cu miniștrii UE, 

stabilește cerințe minime ce 

trebuie puse în aplicare de 

toate statele membre, menite 

să contribuie la îmbunătățirea 

șanselor femeilor pe piața 

forței de muncă și să 

consolideze în familie rolul 

tatălui sau al celui de-al doilea 

părinte. Aceste prevederi vin 

în sprijinul vieții familiale, ținând cont mai bine de schimbările sociale și promovând egalitatea de gen. 

Statele membre vor stabili un nivel adecvat de plată sau alocație pentru perioada minimă de 

concediu parental netransmisibil, ținând seama de faptul că luarea concediului pentru creșterea 

copilului duce adesea la o pierdere din venitul familiei, iar un membru al familiei plătit mai mult (care 

este de multe ori un bărbat) ar trebui să poată face uz de acest drept.  

De asemenea, statele membre trebuie să ofere 5 zile pe an de concediu pentru persoanele care 

au în grijă o rudă sau o persoană care locuiește în aceeași gospodărie și care are o afecțiune gravă 

sau o afecțiune asociată vârstei. 

                                                           
18 Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 4 aprilie 2019 referitoare la propunerea de directivă a 

Parlamentului European și a Consiliului privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și 

îngrijitorilor și de abrogare a Directivei 2010/18/UE a Consiliului - COM(2017)0253 – 2017/0085(COD) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0348+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52017PC0253â
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În cazul în care în unele state membre este garantată deja o plată sau o alocație de cel puțin 

65% din salariul net al unui angajat, timp de cel puțin 6 luni pe perioada concediului parental al fiecărui 

părinte, se poate menține acest sistem. 

Părinții care lucrează și îngrijitorii vor putea să solicite o adaptare a modului de lucru, inclusiv, 

acolo unde este posibil, prin programe de lucru la distanță sau prin programe flexibile. Atunci când 

analizează cererile de lucru flexibil, angajatorii pot lua în considerare nu numai propriile resurse și 

capacitatea lor operațională, ci și nevoile specifice ale unui părinte cu dizabilități sau suferind de boli 

cronice, sau ale părinților singuri. 

Raportorul David Casa (EPP, Malta) a declarat: „(…) Această directivă aduce o îmbunătățire a 

egalității de gen și o mai bună împărțire a responsabilităților. Femeile au avut de suferit din cauza 

lipsei de egalitate, ceea ce a dus la diferențe de salarii și de pensii. Acum acestea vor fi sprijinite să 

intre pe piața forței de muncă și să-și atingă întregul potențial, în timp ce tații vor avea un rol mai 

important în creșterea copiilor. Directiva aduce beneficii și membrilor familiei care au grijă de generația 

vârstnică. În ansamblu, situația se va îmbunătăți pentru bărbați, femei, familii și economie.” 

Directiva va intra în vigoare în a 20-a zi de la data publicării sale în Jurnalul Oficial al UE. Statele 

membre vor trebui să transpună directiva în termen de 3 ani.  

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/28122/DAVID_CASA/home
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Promovând coeziunea ca valoare comună europeană și schimburile culturale prin evenimentele 

organizate, Președinția română a Consiliului UE subliniază nevoia de unitate în diversitate în construcția 

viitorului Europei.  

Pe durata celor trei luni de exercitare a mandatului, aceasta a reușit să promoveze, printre altele, 

noi reguli ce asigură emisii reduse de CO2 de la camioane, Programul Europa Digitală, noi drepturi 

sociale pentru lucrători, acces la mai multe informații din partea băncilor pentru consumatori, o 

securitate crescută a cărților de identitate. 

În primele luni de mandat, Președintia română a Consiliului UE a gestionat peste 900 evenimente 

și reuniuni, dintre care aproximativ 580 reuniuni de grupuri de lucru (la Bruxelles), aproape 200 

reuniuni de trialog politic cu Parlamentul European și Comisia Europeană pe propunerile legislative în 

co-decizie. Astfel, de la debutul mandatului și până la 31 martie 2019, s-a reușit finalizarea negocierilor 

într-un număr de 80 de dosare legislative. Printre acestea se află directiva gazelor naturale, directiva 

privind drepturile de autor pe piața unică, regulamentul privind înființarea autorității europene pentru 

muncă, pachetul de regulamente privind interoperabilitatea sistemelor informatice ale UE, pachetul 

bancar, pachetul legislativ privind Uniunea piețelor de capital, schimbările privind statutul și finanțarea 

partidelor și fundațiilor politice.  

Au fost organizate 21 reuniuni ministeriale ale Consiliului sub egida Președinției române a 

Consiliului UE: 13 reuniuni formale ale Consiliulii UE la Bruxelles și 8 reuniuni ministeriale informale la 

București. De asemenea, Președinția română a Coniliului UE a asigurat reprezentarea Consiliului UE la 

4 sesiuni plenare ale Parlamentului European, participând la 29 dezbateri pe diferite tematici europene.  

 

 

 

 

 

PROGRESELE PREȘEDINȚIEI ROMÂNE A CONSILIULUI UE 
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În cadrul dimensiunii parlamentare a Președinției române a Consiliului Uniunii Europene a fost 

organizat dialogul interparlamentar privind Viitorul Uniunii Europene de către Comisia specială 

comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru coordonarea activităţilor parlamentare necesare 

pregătirii Președinției române a Consiliului Uniunii Europene din primul semestru al anului 2019.  

 Evenimentul a promovat discuții privind apărarea valorilor europene, problematica apărării 

cetăţenilor, necesitatea unei reforme a modelului economic, asigurarea coeziunii, vecinătatea 

europeană şi relaţiile euro-atlantice. Lucrările conferinţei au reunit parlamentari din 29 de ţări, 

membri ai Guvernului, reprezentanţi ai corpului diplomatic, personalităţi din mediul academic, 

precum şi delegaţi ai grupurilor politice europene. 

În deschiderea evenimentului au luat cuvântul preşedintele Senatului, dl Călin Popescu-

Tăriceanu și 

vicepreședintele Camerei 

Deputaților, dl Florin 

Iordache. 

Preşedintele 

Senatului, dl Călin 

Popescu-Tăriceanu a 

accentuat ideea potrivit 

căreia „(...) parlamentele 

naționale ar trebui să 

preia conducerea și să 

stabilească tonul 

dezbaterilor despre 

Viitorul Uniunii Europene. 

Ca reprezentanți ai 

Conferinţa interparlamentară privind Viitorul Uniunii Europene 

Luni –marți, 1-2 aprilie 2019, București 

http://www.parl2019ro.eu/eu/dp.events?id_evn=6&idl=1
http://www.parl2019ro.eu/eu/HTP_BLOB?id=4092&tip=pdf&blb=3
http://www.parl2019ro.eu/eu/dp.speakers?idl=1&ids=65
http://www.parl2019ro.eu/eu/dp.speakers?idl=1&ids=65
http://www.parl2019ro.eu/eu/dp.speakers?idl=1&ids=67
http://www.parl2019ro.eu/eu/dp.speakers?idl=1&ids=67
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circumscripțiilor naționale, trebuie să ne asigurăm că o viziune comună asupra viitorului Uniunii 

reflectă pe o scară cât mai largă și într-o manieră incluzivă interesele și preocupările tuturor statelor 

membre. Trebuie să ne debarasăm de la început de orice încercare de a crea un sistem ierarhic de 

organizare socială în Europa, de a rezerva dreptul de decizie unui număr select de state și de a 

discrimina alte state pe motiv de insuficient exercițiu al valorilor europene”. Totodată, s-a referit și 

la viitoarele alegeri europene care reprezintă „(...) o excelentă oportunitate de a realiza proiectul 

fondatorilor noștri: să facem Uniunea Europeană complet liberă pentru democrație și liberă în cele 

din urmă de o politică condusă de elite și populism”. 

Dl Florin Iordache, vicepreședintele Camerei Deputaților a ținut să reliefeze că „(...) Pe durata 

celor trei luni ale preşedinţiei române, România a contribuit la discuţiile privind dosarele legislative 

europene în derulare, reuşind să încheie la jumătate de mandat peste 80 de dosare, cât şi aproape 

10 interpretări comune. Această situaţie publicată recent de Consiliul Uniunii Europene denotă 

implicarea şi seriozitatea cu care România tratează chestiunile europene". 

Conferința a fost structurată în patru sesiuni tematice, după cum urmează : 

• (1) „Politici pentru viitor. Dezbatere cu reprezentanții partidelor politice europene”, 

moderată  de dl Mihai Constantin (TVR). 

Reprezentanții grupurilor politice din Parlamentul European și-au prezentat viziunea despre 

marile provocări europene, precum reforma sistemului monetar european, coeziunea, extinderea UE, 

reforma politicii de azil, securitate, migrație ș.a.  

• (2) „Societatea viitorului, cetăţeni şi 

valori în era celei de-a patra revoluţii 

industriale", moderată de dl Angel Tîlvăr, 

preşedintele Comisiei pentru afaceri europene a 

Camerei Deputaţilor. 

Dl președinte a declarat că această 

abordare „(...) este cu atât mai utilă, cu cât 

provocările la care UE trebuie să răspundă sunt 

importante: Brexit, alegerile pentru Parlamentul 

European, Cadrul Financiar Multianual sau 

creşterea impredictibilităţii evoluţiilor globale”. 

De asemenea, a subliniat că această conferinţă 

http://www.parl2019ro.eu/eu/HTP_BLOB?id=4071&tip=pdf&blb=3
http://www.parl2019ro.eu/eu/HTP_BLOB?id=4052&tip=pdf&blb=3
http://www.parl2019ro.eu/eu/dp.speakers?idl=1&ids=69
http://www.parl2019ro.eu/eu/HTP_BLOB?id=4053&tip=pdf&blb=3
http://www.parl2019ro.eu/eu/HTP_BLOB?id=4053&tip=pdf&blb=3
http://www.parl2019ro.eu/eu/HTP_BLOB?id=4053&tip=pdf&blb=3
http://www.parl2019ro.eu/eu/dp.speakers?idl=1&ids=47
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 „oferă un input parlamentar discuţiilor care vor avea loc la Sibiu şi, de aceea, (...) temele pe care 

România şi le-a ales ca fiind prioritare, reprezintă zone de interes pentru participanţi”. În discursul 

său, dl Angel Tîlvăr a apreciat că „(...) Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene este una 

care reconfirmă vocaţia europeană a ţării noastre”. 

• (3) „Economia viitorului. Este necesară o reformare a modelului economic?", moderată de 

dna Gabriela Creţu,  preşedintele Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru 

coordonarea activităţilor parlamentare necesare 

pregătirii Preşedinţiei române a Consiliului Uniunii 

Europene. 

Dna Gabriela Crețu a declarat că „(...) 

Parlamentul a considerat că este momentul (...) 

pentru a deschide reflecția către viitorul comun pe 

termen lung”. În același timp, a apreciat că „(...) 

Tehnologia nu este bună sau rea în sine. Depinde de 

alegerile politice pe care le facem, dacă permitem 

societății să se transforme într-un feudalism „high 

tech" (înalt tehnologic), cu doar câțiva beneficiind de 

toate avantajele, sau schimbăm regulile pentru a crea 

o societate incluzivă, mai bună de trăit în ea pentru 

fiecare”.  

• (4) „Vecinătatea europeană: Balcani; Parteneriatul Estic; Relaţii euro-atlantice", moderată 

de dl Titus Corlăţean, senator şi fost ministru de externe al României.  

Tematicile acestui panel au vizat aspecte care sunt considerate prioritare de către Președinția 

română a Consiliului UE, respectiv: 

• continuarea într-un ritm accelerat a politicii de extindere pentru statele din Balcanii de Vest 

și, pe durata președinției române a Consiliului UE să fie înregistrate state cu statut de candidat sau 

să se deschidă noi capitole de negociere pentru viitoarea aderare la UE; 

http://www.parl2019ro.eu/eu/HTP_BLOB?id=4054&tip=pdf&blb=3
http://www.parl2019ro.eu/eu/dp.speakers?idl=1&ids=45
http://www.parl2019ro.eu/eu/HTP_BLOB?id=4089&tip=pdf&blb=3
http://www.parl2019ro.eu/eu/dp.speakers?idl=1&ids=46


45 

 
 

• o abordare politică și dintr-o perspectivă 

strategică a viitorului Parteneriat Estic al Uniunii 

Europene cu luarea în considerare a interesului 

politic exprimat de state ca Republica Moldova, 

Georgia și Ucraina de a primi o perspectivă 

europeană clară, care să stimuleze procesul de 

reforme interne democratice ce implică adesea 

măsuri delicate sau costuri de natură bugetară sau 

politică; 

• menținerea relevanței și solidarității relației 

transatlantice și a parteneriatului strategic construit 

după ce de-al Doilea Război Mondial între statele 

europene - libere și democratice - și SUA.  

La sfârșitul sesiunii de întrebări adresate 

membrilor panelului de extindere, senatorul Titus 

Corlățean a propus membrilor conferinței să adopte 

textul unei Declarații a Conferinței interparlamentare privind Viitorul UE intitulată „Către o Uniune 

Europeană  mai puternică, mai coerentă, mai cuprinzătoare și mai relevantă pe scena 

internațională”. 

La finalul conferinței, Dl George Ciamba, ministrul delegat pentru afaceri europene a subliniat 

că declarația propusă este un document cuprinzător, care atinge aspecte-cheie ale funcționării 

proiectului european. În plus, a evidențiat că în conținutul declarației sunt subliniate atât relevanța 

UE pentru cetățeni, cât și importanța sprijinului acestora pentru continuarea eforturilor de reformare 

și consolidare a Uniunii. 

Totodată, acesta și-a exprimat speranța „(...) ca viziunea reflectată în documentul final al 

conferinței interparlamentare să poată inspira atât votul din 26 mai a.c., cât și voința politică a 

liderilor europeni de a proiecta viitoarele repere strategice ale UE pornind de la cuvintele cheie ale 

declarației: coeziune, incluziune, credibilitate externă” ș.a. 

 

 

http://www.parl2019ro.eu/eu/HTP_BLOB?id=4080&tip=pdf&blb=3
http://www.parl2019ro.eu/eu/dp.speakers?idl=1&ids=59
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În contextul exercitării de către 

România a Președinției Consiliului 

Uniunii Europene, Ministerul Cercetării 

și Inovării a organizat Reuniunea 

informală a miniștrilor cercetării şi 

inovării din statele membre ale Uniunii 

Europene prezidată de către ministrul 

cercetării şi inovării, dl Nicolae Hurduc. 

Comisia Europeană a fost reprezentată 

de responsabilul pentru cercetare, 

știință şi inovare, dl Carlos Moedas. 

Subiectele de pe agenda de lucru 

au vizat, pe de o parte, identificarea 

unor măsuri de creștere a excelenței științifice la nivelul Uniunii Europene, iar pe de altă parte, 

îmbunătățirea cooperării ştiinţifice în regiunea bazinului Mării Negre.  

„ (…) Coeziunea este cuvântul - cheie ce stă la baza măsurilor luate în perioada deţinerii de către 

România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, iar cercetarea – inovarea este un domeniu în care 

colaborarea şi strânsa legătură între cercetători şi utilizatori sunt esenţiale pentru atingerea 

performanţelor în diverse domenii. Mai mult, pe ordinea de zi a reuniunii informale de astăzi s-au aflat 

două teme care prevăd în esenţă colaborarea ca element fundamental. De exemplu, atunci când vorbim 

despre Bazinul Mării Negre trebuie să avem în vedere faptul că această zonă nu trebuie să fie doar în 

atenţia statelor riverane. Fiind o zonă europeană, valorificarea potenţialului de colaborare ştiinţifică în 

acest perimetru are efect asupra întregii Uniunii Europene”, a declarat Nicolae Hurduc, ministrul 

cercetării şi inovării. 

 

 

REUNIUNEA INFORMALĂ A MINIȘTRILOR CERCETĂRII 

2-3 aprilie 2019, București, Palatul Parlamentului 
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 Ministerul Muncii și Justiției Sociale a organizat, în marja evenimentelor dedicate deținerii de 

către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene, conferința cu tema  „Mobilitatea forței de 

muncă, un element de bază în echilibrul pieței muncii". La eveniment au participat reprezentanți ai 

Direcției generale pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune din cadrul Comisiei 

Europene, ai Eurofound, precum și experți EURES din statele membre. 

Tema conferinței a vizat unul din drepturile de bază garantate cetăţenilor europeni, respectiv 

libertatea de circulație a lucrătorilor de a căuta un loc de muncă în orice stat membru. Discuțiile s-au 

axat pe beneficiile și provocările de pe piața muncii din UE, precum și pe cooperarea instituțională între 

statele membre ale UE în sprijinul lucrătorilor mobili. 

 

Cu acest prilej ministrul muncii și justiției sociale, 

dl Marius Budăi a declarat: „(…) Din datele sintetizate 

la nivelul instituțiilor Uniunii Europene, până în 2017, 

cca 17 milioane de cetățeni ai Uniunii locuiau sau lucrau 

într-un alt stat membru decât cel al naționalității lor, 

cifrele fiind duble față de un deceniu în urmă. În 

considerarea acestei realități, este nevoie de o 

cooperare eficientă între autoritățile naționale și de o 

acțiune administrativă concertată pentru a gestiona 

piața din ce în ce mai integrată a forței de muncă, 

asigurând un impact pozitiv asupra economiilor statelor 

membre, lucrătorilor și întreprinderilor naționale”. 

 

 

 

 

Conferința „Mobilitatea forței de muncă, element de bază în asigurarea  

echilibrului pieței muncii” 

Marți 2 aprilie 2019, București  

https://www.eurofound.europa.eu/
https://ec.europa.eu/eures/public/ro/homepage


48 

 
 

Una dintre prioritățile Președinției 

române a Consiliului Uniunii Europene se 

referă la mobilitatea forței de muncă și la 

condiții de muncă egale, ca factori care 

generează creștere și competitivitate, în țările 

gazdă, în cele de origine cât și pe piața internă 

a Uniunii Europene. Prin urmare, conferința a 

acordat o atenție deosebită modelelor de 

mobilitate a forței de muncă orientate spre 

dezvoltarea mobilității geografice și 

profesionale a lucrătorilor în condiții 

echitabile, prin dezvoltarea și consolidarea 

instrumentelor UE existente. 

Cu acest prilej, Secretarul general 

adjunct al Ministerului Muncii și Justiției 

Sociale, dl Daniela Moroșanu a declarat: „(…) 

Consider că facilitarea mobilităţii lucrătorilor 

Uniunii, concomitent cu dezvoltarea unor 

politici reale de integrare a imigranţilor în 

societăţile statelor membre ale Uniunii, 

reprezintă factori extrem de importanți ce pot 

contribui la creşterea capacităţii de răspuns la 

noile provocări şi la implementarea măsurilor 

stabilite de Uniunea Europeană în acest 

context. O aplicare corectă și uniformă a 

reglementărilor europene privind libera 

circulație a lucrătorilor în cadrul UE și 

securitatea socială a lucrătorilor mobili, 

precum şi transpunerea și evaluarea noii 

legislaţii în domeniul relațiilor de muncă nu pot 

decât să faciliteze mobilitatea lucrătorilor în 

cadrul Uniunii și să garanteze condiții de 

concurență echitabile pentru întreprinderile 

din Uniunea Europeană, precum și respectarea 

drepturilor acestora.” 

În cadrul dezbaterilor au fost abordate 

mai multe teme care se înscriu în obiectivele 

Președinției române a Consiliului Uniunii 

Europene. Acestea se referă, pe de o parte, la 

identificarea și analizarea factorilor care 

determină mobilitatea externă a forței de 

muncă dar și intenția de reîntoarcere a 

lucrătorilor mobili din Uniunea Europeană, iar 

pe de altă parte, la barierele legale, 

administrative și practice care afectează 

mobilitatea lucrătorilor pe piața internă a 

Uniunii Europene. Totodată, participanții la 

dezbateri au evidențiat necesitatea unei mai 

bune cooperări între administraţiile statelor 

membre, pentru a reduce/elimina munca fără 

forme legale precum și pentru a evita 

consecințele discriminărilor, abuzurilor şi 

încălcării prevederilor legislației muncii.
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Ministerul Energiei din România a organizat, în marja evenimentelor dedicate Președinției 

Consiliului Uniunii Europene, reuniunea Grupului la Nivel Înalt pentru Cooperare Regională în domeniul 

energiei din Centrul și Sud-Estul Europei.19 

La eveniment, au participat ministrul energiei, dl Anton Anton, responsabilul pentru energie și 

schimbări climatice, membru al CE, dl Miguel Arias Canete, precum și miniștrii energiei din cele nouă 

state membre ale UE și opt părți contractante ale comunității energiei implicate în această inițiativă de 

cooperare regională. 

În cadrul reuniuni, s-au organizat dezbateri privind viitorul energetic al Europei, care s-au finalizat 

cu semnarea a două acorduri de granturi, oferite de Uniunea Europeană, pentru două proiecte de 

interes comun: reabilitarea și modernizarea sistemului de transport al gazului în Bulgaria (27 milioane 

de euro) și interconectarea Greciei cu Bulgaria în domeniul electricității (28 milioane de euro). 

Cu acest prilej, ministrul energiei 

dl Anton Anton a declarat : „(…)  Viitorul 

energetic al Europei se dezbate la 

București. (…) Cred că interconectările 

între statele membre sunt soluția pentru 

viitorul energetic al Uniunii Europene. 

Iar reuniunea Grupului la Nivel Înalt 

pentru Cooperare regională în domeniul 

energiei din centrul și Sud-Estul Europei 

care s-a organizat  pentru a doua oară 

în România, din cele cinci astfel de 

                                                           
19 Inițiativa de Cooperare Regională în domeniului energiei din Centrul și Sud-Estul Europei este un instrument pe 

care țările din Uniunea Europeană și din Sud Estul Europei îl au la îndemână pentru atingerea obiectivelor comune 

privind energia și clima: energie accesibilă, sigură și durabilă pentru toți cetățenii și decarbonizarea pe termen lung a 

economiei 

Reuniunea Grupului la nivel înalt pentru cooperare regională în domeniul energiei din 

Centrul și Sud-Estul Europei (CESEC). 

Luni, 1 aprilie 2019 București, Palatul Parlamentului 

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-15-4281_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-15-4281_en.htm
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întâlniri de până acum, a avut un rol important, punând bazele unor astfel de interconectări. Să nu 

uităm că unul dintre cele mai mari granturi pentru dezvoltarea infrastructurii de gaz a fost primit de 

România pentru interconectorul Bulgaria-România-Ungaria-Austria (BRUA) – 179 de milioane de euro. 

Mâine, dezbaterea viitorului energetic european va continua cu primul Consiliu informal de energie sub 

egida Președinției române s Consiliul Uniunii Europene, unde va avea loc și prima întâlnire ministerială 

pe energie între statele membre ale UE și statele Parteneriatul Estic. Întâlnirile de astăzi au fost un nou 

prilej, pentru noi toți, de a continua să ne implicăm activ în îmbunătățirea cooperării în ceea ce privește 

energia. Pentru că, sunt convins, avem cu toții același scop: o energie cât mai sigură, cât mai curată 

și la prețuri suportabile pentru fiecare cetățean din țările noastre. Iar aceste lucruri pot fi obținute doar 

prin cooperare și prin investiții. Felicit țările semnatare ale acordurilor de astăzi și îmi exprim, cu 

această ocazie, încrederea că drumul pe care am ales să mergem împreună este drumul cel bun”. 

 

 

În contextul exercitării Președinției 

române a Consiliului Uniunii Europene, 

Ministerul Energiei a organizat prima reuniune 

informală a miniștrilor energiei la care au 

participat ministrul român al energiei, dl 

Anton Anton, memebru al CE responsabil 

pentru energie și schimbări climatice, dl 

Miguel Arias Canete și  miniștrii energiei din 

statele membre UE. 

Reuniunea ministerială a abordat 

prioritățile viitorului sistem energetic din UE în 

perspectiva realizării tranziției energetice post 

2020. Miniștrii au oferit o serie de orientări în 

legătură cu prioritățile în materie de 

REUNIUNEA INFORMALĂ A MINIȘTRILOR ENERGIEI 

Marți, 2 aprilie 2019 București, Palatul Parlamentului 
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infrastructură și soluții inovatoare pentru următorii ani, în vederea adoptării unor concluzii ale 

Consiliului pe această temă, din luna iunie 2019. 

„(…) Nevoia de investiții, dezvoltarea infrastructurii energetice, soluțiile inovatoare și tehnologiile 

sunt printre reperele strategice care stau la baza procesului tranziției energetice. Adoptarea Pachetului 

energie curată pentru toți europenii reprezintă un pas important pentru tranziția energetică și 

decarbonizarea sistemului energetic. Infrastructura de gaze naturale, energie electrică și cea de stocare 

a energiei va trebui să se transforme astfel încât să devină un instrument inteligent de aprovizionare 

a consumatorilor și un pilon central al dezvoltării economice și sociale. De asemenea, cuplarea piețelor 

de energie și gaz, alături de digitalizarea sectorului energetic în întregul său, pot avea o contribuție 

semnificativă la reducerea emisiilor poluante, cu costuri relative reduse” a declarat ministrul energiei, 

dl Anton Anton. 

În cadrul reuniunii ministeriale, s-a prezentat Declarația pentru o infrastructură de gaz europeană 

sustenabilă și inteligentă, care reprezintă o bază solidă de stimulare a potențialului gazului natural și 

de utilizare a resurselor curate, precum hidrogenul, biometanul și metanul sintetic în decarbonizarea 

sistemului energetic. Documentul a fost semnat de reprezentanți din majoritatea statelor membre, 

precum și de reprezentanți ai industriei de profil și ai Comisiei Europene.Reuniunea Consiliului Energie 

a găzduit și prima întâlnire ministerială între statele membre UE și statele din Parteneriatul Estic. 

Obiectivul acestei reuniuni a fost de a stabili un dialog regional pentru o cooperare adecvată, în 

perspectiva asigurării aprovizionării și diversificării energiei. 

 

În contextul exercitării Președinției române a Consiliului UE a avut loc reuniunea informală a 

miniștrilor de finanțe, la care au participat miniștrii de finanțe din statele membre UE, guvernatorii 

băncilor centrale, comisari europeni, înalți reprezentanți ai instituțiilor UE ș.a.  

Lucrările s-au desfășurat în două sesiuni – reuniunea EUROGRUP și reuniunea informală a 

miniștrilor de finanțe și a guvernatorilor băncilor centrale. 

REUNIUNEA INFORMALĂ A MINIȘTRILOR DE FINANȚE 

Vineri-sâmbătă, 5-6 aprilie, București 

https://www.romania2019.eu/2019/04/04/reuniunea-informala-a-ministrilor-de-finante-5-6-aprilie-bucuresti/
https://www.romania2019.eu/2019/04/04/reuniunea-informala-a-ministrilor-de-finante-5-6-aprilie-bucuresti/
https://www.romania2019.eu/wp-content/uploads/2019/04/Whos-Who-Ecofin-5-6-aprilie-2019_4-aprilie-final_web_dragos.pdf
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Reuniunea a fost condusă de președintele Eurogrup, dl Mario Centeno. Au participat miniștrii de 

finanțe din statele din zona euro. În formatul extins al reuniunii, au participat și ceilalți miniștrii pentru 

a discuta despre caracteristicile instrumentului bugetar destinat convergenței și competitivității, cu 

accent pe aspectele de guvernanță și foaia de parcurs pentru demararea discuțiilor politice privind 

sistemul european de garantare a depozitelor (EDIS). 

Totodată, a avut loc și prima sesiune de lucru informală a miniștrilor de finanțe și a guvernatorilor 

băncilor centrale, care a fost prezidată de ministrul român de finanțe, dl Eugen Orlando Teodorovici.  

În cadrul acesteia au fost abordate aspecte care au vizat prioritățile următorului ciclu instituțional 

și calea de urmat pentru Uniunea piețelor de capital. Astfel, miniștrii au discutat despre elementele de 

interes ale Cadrului Financiar Multianual pentru ECOFIN-ul informal (legătura cu Semestrul European 

și finanțarea bugetului UE). Totodată, miniștrii și guvernatorii băncilor centrale au discutat despre 

beneficiile și provocările suplimentare într-un mediu economic din ce în ce mai digitalizat și mai verde.  

Cea de-a doua sesiune a reuniunii informale a miniștrilor de finanțe din statele membre UE s-a 

axat pe impactul mobilității forței de muncă asupra erodării bazei de impunere în țara de origine. 

Deoarece mobilitatea pieței muncii în cadrul UE a crescut semnificativ în ultima decadă, miniștrii au 

discutat despre provocările acestui fenomen în țările de origine și au încercat să abordeze problema 

impactului pe care îl are fluxul de muncitori asupra finanțelor publice. De asemenea, miniștrii de finanțe 

au abordat rolul fiscalității în susținerea 

creșterii economice, având ca puncte de 

pornire ale discuției studii realizate de 

Centrul pentru Studii de Politică 

Europeană și Bruegel și materiale pentru 

pregătirea reuniunilor G20 și a FMI din 

2019. Rolul acestei dezbateri de orientare 

a fost de a se ajunge la un consens asupra 

pașilor care urmează a fi întreprinși 

pentru asigurarea creșterii incluzive și a 

nevoilor de convergență din Uniunea 

Europeană.  

 

https://www.ceps.eu/
https://www.ceps.eu/
http://bruegel.org/
https://www.romania2019.eu/2019/04/05/live-conferinta-de-presa-ecofin-informal/
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La 1 aprilie a.c., Parlamentul European şi preşedinţia 

română a Consiliului UE au ajuns la un acord informal 

referitor la Regulamentul privind poliţia de frontieră şi 

garda de coastă la nivel european.  

În continuare, Parlamentul European și Consiliul vor 

trebui să adopte regulamentul, în mod oficial.  

Salutând acest  acord, dna Carmen Dan, ministrul 

afacerilor interne din România, a declarat că „(...) O 

protecție mai solidă a frontierelor externe este esențială 

pentru un spațiu Schengen mai sigur și pentru o gestionare 

mai eficientă a migrației. Noile norme vor permite agenției 

Frontex să furnizeze statelor membre un sprijin mai rapid 

și mai eficient cu privire la o serie de sarcini, inclusiv la 

controalele de la frontieră și la returnarea persoanelor fără 

drept de ședere.”  

Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) lansată în octombrie 

2016, are ca obiectiv monitorizarea frontierelor externe ale UE. De asemenea, colaborează cu statele 

membre pentru a identifica și a aborda rapid orice amenințări la adresa securității la frontierele externe 

ale UE. Poliția de Frontieră și Garda de Coastă la nivel european sprijină gestionarea migrației într-un 

mod mai eficace, îmbunătățeste securitatea internă a UE, protejează principiului liberei circulații a 

persoanelor în UE. 

POLIŢIA DE FRONTIERĂ ŞI GARDA DE COASTĂ LA NIVEL EUROPEAN 

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/04/01/european-border-and-coast-guard-council-confirms-agreement-on-stronger-mandate/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14860-2018-REV-1/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14860-2018-REV-1/ro/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R1624&from=EN
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Conform noilor norme, Poliția de Frontieră și Garda de Coastă va fi consolidată prin furnizarea de 

personal și de echipamente tehnice. Vor avea un mandat mai amplu de sprijinire a activităților statelor 

membre cu privire la protecția frontierelor, la returnare și la cooperarea cu țările terțe. Mandatul 

consolidat în materie de returnare presupune o cooperare mai strânsă cu țările terțe, inclusiv cu cele 

din afara vecinătății imediate a UE. În plus, noile norme propuse vor integra Sistemul european de 

supraveghere a frontierelor20 (EUROSUR) în cadrul Frontex, pentru a-i îmbunătăți funcționarea. 

Elementul central al agenției consolidate îl va reprezenta o rezervă permanentă alcătuită din 

10 000 de polițiști de frontieră, pregătiți să sprijine statele membre în orice moment. 

 Noua Poliție de Frontieră și Gardă de Coastă la nivel european va reprezenta o schimbare radicală 

pentru UE din perspectiva capacității acesteia de a-și proteja mai bine, la nivel colectiv, frontierele 

externe. 

 

                                                           
20 Adoptat în 2013, Regulamentul (UE) nr.1052/2013 de instituire a Sistemului european de supraveghere a 

frontierelor (EUROSUR) oferă un cadru comun pentru schimbul de informații și pentru cooperarea între autoritățile de 

supraveghere a frontierelor din statele membre și Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă 

(Frontex). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1052&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1052&from=EN
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Poliția de Frontieră și Garda de Coastă consolidată va fi dotată cu mai multe resurse și capacități, 

printre care și următoarele: 

✓ rezervă permanentă, alcătuită din 10.000 de polițiști de frontieră 

 Noua rezervă permanentă a Poliției de 

Frontieră și a Gărzii de Coastă la nivel european 

va putea fi trimisă pe teren începând cu 2021, 

odată ce va deveni pe deplin operațională, și va 

ajunge la capacitatea sa maximă de 10 000 de 

polițiști de frontieră până în anul 2027. Din 

rezerva permanentă vor face parte membri ai 

personalului agenției, precum și polițiști de 

frontieră și experți în materie de returnare, 

detașați sau trimiși pe teren de statele membre, 

care vor sprijini agenții naționali de poliție de 

frontieră în îndeplinirea sarcinilor care le revin. 

În plus, agenției i se va aloca un buget pentru a-și achiziționa propriile echipamente, cum ar fi nave, 

avioane și vehicule. 

✓ competențe executive 

 Rezerva permanentă va fi în măsură să îndeplinească sarcini de control la frontiere și de 

returnare, cum ar fi controale de identitate, autorizarea intrării la frontierele externe și supravegherea 

frontierelor, însă numai cu acordul statului membru gazdă. 

✓ sprijin sporit în domeniul returnărilor 

 Pe lângă organizarea și finanțarea operațiunilor comune de returnare, agenția va fi în măsură să 

sprijine statele membre în toate etapele procesului de returnare, statele membre rămânând însă 

responsabile pentru luarea deciziilor de returnare. Acest sprijin va include, de exemplu, identificarea 

resortisanților țărilor terțe care nu au drept de ședere sau dobândirea de documente de călătorie. 
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✓ cooperare mai strânsă cu țările terțe 

 Agenția va putea – sub rezerva acordului prealabil al țării în cauză – să lanseze operațiuni comune 

și să trimită personal pe teren în afara UE, dincolo de țările învecinate cu UE, pentru a oferi sprijin în 

materie de gestionare a frontierelor și de migrație. 

✓ reţea de antene 

 Agenția va fi în măsură să înființeze antene în statele membre și în țările terțe (sub rezerva 

încheierii unui acord privind statutul cu respectiva țară terță) care să sprijine din punct de vedere 

logistic activitățile sale operative și să garanteze buna funcționare a operațiunilor sale. 

Totodată, Agenția are rol de a sprijini statele membre și nu să li se substituie în îndeplinirea 

responsabilităților în materie de gestionare a frontierelor externe și de returnare.  
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La 2 aprilie 2019, atât ambasadorii la UE21 în numele Consiliului, cât și membrii din Comisia 

pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne a Parlamentului European au ajuns la un acord informal 

referitor la Regulamentul de stabilire a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi trebuie să deţină viză 

pentru trecerea frontierelor externe şi a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi sunt exoneraţi de această 

obligaţie, în ceea ce priveşte retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. În continuare, textul 

trebuie să fie adoptat, în mod formal, de Parlamentul European și de Consiliu UE. 

Conform noilor reglementări s-a convenit ca după Brexit cetățenilor din Regatul Unit care vin în 

spațiul Schengen pentru o ședere de scurtă durată (maxim 90 de zile într-o perioadă oarecare de 180 

de zile) să li se acorde posibilitatea de a călători fără viză. Totodată, scutirea de viză se acordă în 

condiții de reciprocitate. 

 În acest context, guvernul Regatului Unit a 

transmis că nu intenționează să solicite viză 

cetățenilor din UE care călătoresc în Regatul Unit 

pentru șederi de scurtă durată. De asemenea, în 

cazul în care Regatul Unit ar introduce, în viitor, 

obligativitatea deținerii unei vize pentru 

resortisanții din cel puțin un stat membru, atunci 

s-ar aplica mecanismul de reciprocitate existent, 

iar cele trei instituții ale UE și statele membre s-

ar angaja să ia, fără întârziere, măsuri în sensul 

aplicării mecanismului.  

Comisia Europeană ar trebui să 

monitorizeze respectarea principiului 

reciprocității, în mod continuu, și să informeze Parlamentul European și Consiliul cu privire la evoluțiile 

care ar putea pune în pericol respectarea acestuia. 

                                                           
21 Ambasadorii UE sunt reprezentanţii permanenţi ai fiecărui stat membru din cadrul Coreper (Comitetul 

Reprezentanților Permanenți ai guvernelor statelor membre pe lângă Uniunea Europeană). Coreper este grupul de 

pregătire principal al Consiliului. Reuniunile Coreper sunt prezidate de reprezentantul permanent al țării care asigură 

președinția Consiliului UE. 

 CĂLĂTORII FĂRĂ VIZĂ DUPĂ BREXIT 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0336+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0336+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0336+0+DOC+XML+V0//RO
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Parlamentarii britanici au votat luni, 1 aprilie 2019, împotriva celor patru opţiuni alternative la 

acordul privind Brexit negociat de guvernul condus de dna Theresa May, într-o nouă rundă de voturi 

orientative. Această situație adâncește criza în care se află acum Marea Britanie care încearcă să evite 

retragerea din UE fără un acord sau, altfel spus, printr-un Brexit „dur”. După cea de-a treia respingere 

a acordului Theresei May, Parlamentul a preluat controlul de la guvern asupra procesului de găsire a 

unor soluții alternative la înțelegerea negociată de prim-ministru cu UE.  

În acest moment, Parlamentul Marii Britanii nu susține acordul negociat cu UE de Theresa May, 

dar nici o altă variantă de Brexit. Mai mult, prin voturile anterioare, parlamentarii au exclus varianta 

unui Brexit fără acord. 

Cele patru propuneri respinse de deputații britanici 

• Angajarea guvernului în negocierea unei uniuni vamale permanente și cuprinzătoare între 

Regatul Unit și UE, ca parte a oricărei înțelegeri privind Brexit – respinsă cu 276 de voturi 

împotrivă și 273 pentru.  

 

BREXIT 

VOT ÎN PARLAMENTUL REGATULUI UNIT  

Noile propuneri respinse de deputații britanici 
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• Piața comună 2.0 sau modelul Norvegiei, această opțiune ar însemna aderarea la Asociația 

Europeană a Liberului Schimb și la Spațiul Economic European – respinsă cu 282 de voturi 

împotrivă și 261 pentru. 

• Convocarea unui referendum confirmator, oferind cetățenilor dreptul la vot pentru 

confirmarea oricărei înțelegeri privind Brexitul adoptată de Parlament, înainte ca aceasta să 

poată fi pusă în aplicare – respinsă cu 292 de voturi împotrivă și 280 pentru. Această 

propunere a primit cele mai multe voturi de susținere, însă nu suficiente încât să poată fi 

adoptată. 

• Obiectivul de a împiedica retragerea Regatului Unit din UE fără un acord, inclusiv votul 

privind revocarea articolului 50 – anularea totală a Brexitului – în cazul în care UE nu este 

de acord cu o prelungire – respinsă cu 292 de voturi împotrivă și 191 voturi pentru. 

 

  

 

 

 

Dna Theresa May a prezidat marți, 2 aprilie 2019, o ședință de Guvern, în încheierea căreia a 

declarat că „(…) Este un moment dificil pentru toată lumea (…) pasiunile curg pe toate laturile 

dezbaterii. Dar putem și trebuie să găsim compromisurile pentru a oferi rezultatul pentru votul 

populației britanice”. 

Dna May a afirmat că Marea Britanie va avea nevoie de o nouă extindere a termenului, dar că 

acesta va fi cât mai scurt posibil, pentru a evita o ieşire fără acord. Guvernul încearcă să încheie toate 

pregătirile pentru Brexit până pe 22 mai a.c. pentru a nu participa la alegerile pentru Parlamentul 

European.  

Ulterior, dna Theresa May a solicitat o întrevedere cu liderul opoziţiei laburiste, dl Jeremy Corbyn, 

în încercarea de găsi un compromis privind acordul de retragere din UE, respins de trei ori de Camera 

Comunelor. Jeremy Corbyn a precizat că formațiunea sa și-a prezentat deja propunerile în alte 

momente ale dezbaterii, iar acestea sunt construite în jurul ideii de a avea o uniune vamală cu UE, de 

a asigura accesul la piața europeană și „că standardele noastre privind drepturile consumatorilor, 

ȘEDINȚA DE GUVERN – REGATUL UNIT AL MARII BRITANII 

Ședință de Guvern marți, 2 aprilie 2019 
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mediul și, desigur, drepturile lucrătorilor sunt respectate”. Cele două părți au declarat, în urma primei 

discuții, că lucrările au fost „constructive”. 

 

 

 

 

În plenul PE a avut loc o dezbatere privind retragerea Regatului Unit din UE la care a participat 

dl Junker, președintele CE, și dna Melania-Gabriela Ciot, reprezentant special al Guvernului României 

pentru relația cu Parlamentul European pe durata Președinției române a Consiliului Uniunii Europene. 

S-au evidențiat pozițiile cunoscute și divergențele existente între grupurile politice în ceea ce 

privește extinderea pe termen lung a art. 50 și consecințele asupra participării UK în alegerile 

europene. În timp ce gruputile politice S&D și Verzii au solicitat flexibilitate, în speranța că Regatului 

Unit va solicita un nou referendum care ar duce la menținerea în UE, grupurile politice EPP și ALDE au 

reiterat scepticismul în legătură cu participarea UK în alegerile europarlamentare.   

Dna Melania-Gabriela Ciot, a avertizat asupra consecințelor unei retrageri fără acord, având în 

vedere importanța fundamentală a respectării drepturilor cetățenilor europeni și a limitării efectelor 

negative asupra economiilor, dat fiind că sunt deja vizibile efectele economice ale stării actuale de 

incertitudine. În context, dna Ciot și-a exprimat încrederea că Parlamentul European va sprijini, în 

continuare, procesul de adoptare a măsurilor de contingență. În acest sens, a subliniat că Marii Britanii 

îi revine responsabilitatea de a acționa, inclusiv în baza poziției constante a Consiliului UE, de a nu 

redeschide negocierile cu privire la Acordul de retragere. 

Președintele Comisiei Europene, dlJean-Claude Juncker, a declarat că Regatul Unit nu va obține 

noi amânări pe termen scurt ale Brexit-ului dacă parlamentul britanic nu va ratifica acordul de ieșire 

a Regatului Unit din Uniunea Europeană până la 12 aprilie, cel mai târziu. „ (…) Data de 12 aprilie este 

ultimul termen pentru aprobarea Acordului de retragere de către Camera Comunelor. Dacă nu va 

proceda astfel până atunci, nicio altă amânare pe termen scurt nu va fi posibilă. (…) Un scenariu no-

deal la miezul nopţii, pe 12 aprilie, este acum un scenariu foarte probabil. Nu este un rezultat pe care 

să-l vreau. Dar este un rezultat pentru care m-am asigurat că UE este pregătită”. 

 

 

ȘEDINȚA PLENARĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN  

Dezbaterea din 3 aprilie a.c. 
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Camera Comunelor a adoptat un proiect de lege care obligă 

guvernul să ceară o nouă amânare a Brexit-ului pentru a evita ieșirea 

fără acord, dar UE nu mai este dispusă să ofere prelungiri pe termen 

scurt. Propunerea legislativă a fost adoptată, miercuri 3 aprilie 2019, 

cu 313 voturi pentru şi 312 voturi împotrivă, dar, pentru a deveni 

lege, proiectul trebuie să fie adoptat de ambele camere legislative în 

termen de 24 de ore. Camera Lorzilor a votat, joi, 4 aprilie 2019, 

asupra acestui proiect, încearcând să evite ieșirea dezordonată din 

Uniunea Europeană programată pe 12 aprilie 2019. 

  

 

 

 

 

În contextul unei ieșiri fără acord a Marii Britanii din Uniunea Europeană, vicepreședintele 

Comisiei Europene, dl Jyrki Katainen, și membrul CE responsabil pentru transporturi, dna 

Violeta Bulc, au prezentat, în data de 4 aprilie 2019, măsurile de contingență aferente propriilor 

portofolii.  

Sănătate publică și siguranță alimentară 

În timp ce Acordul de retragere negociat între UE și Regatul Unit rămâne cea mai favorabilă 

concluzie posibilă, UE este pregătită pentru un eventual scenariu „fără acord" în domeniul sănătății 

publice, în special în ceea ce privește produsele farmaceutice și dispozitivele medicale, precum și în 

domeniul siguranței alimentare.  

PARLAMENTUL REGATULUI UNIT  

 

Un nou vot în parlamentul britanic 

PREGĂTIRILE ALE COMISIEI EUROPENE 

 

Pregătirile din sectoarele sănătății publice, siguranței alimentare și 

transporturilor pentru un posibil scenariu „fără acord" 
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În cadrul unei conferințe de presă dl Jyrki Katainen, vicepreședintele Comisiei responsabil pentru 

locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate a declarat: „(…) Sănătatea și siguranța 

alimentară sunt două domenii care au un efect considerabil asupra vieții cotidiene a cetățenilor, dar și 

asupra funcționării nenumăraților operatori și întreprinderi. Acesta este motivul pentru care Comisia 

și UE-27 au lucrat intens în ultimii doi ani pentru a face față provocării unui scenariu fără acord. Mesajul 

meu este simplu: UE și statele membre sunt pregătite pentru a aborda cele mai destabilizatoare 

schimbări. Siguranța medicamentelor va rămâne neschimbată, iar statele membre și Agenția 

Europeană pentru Medicamente monitorizează în permanență situația și mențin legătura cu industria 

pentru a asigura disponibilitatea medicamentelor în UE. În ceea ce privește animalele de companie, li 

se va permite să călătorească, dar condițiile se vor schimba, deoarece trebuie să se efectueze noi 

controale la granița dintre UE și Marea Britanie".  

 

Transporturi 

Dna Violeta Bulc, membru al CE responsabil pentru transporturi, a prezentat măsurile 

pregătitoare și de contingență ale UE în sectorul transporturilor. Aceste măsuri au fost convenite de 

statele membre și Parlamentul European în timp record și vizează limitarea celor mai semnificative 

perturbări cauzate de un eventual scenariu „fără acord". Măsurile cu privire la 

transportul aerian, rutier și feroviar permit continuarea unei legături de bază sigure între UE și Regatul 

Unit pentru o perioadă limitată de timp, dacă Regatul Unit menține un nivel adecvat de standarde de 

siguranță și acordă același tratament întreprinderilor și operatorilor din UE. Realinierea 

coridorului Marea Nordului - Marea Mediterană adaugă noi rețele maritime de legătură între Irlanda, 

Franța, Belgia și Țările de Jos și introduce o nouă prioritate de finanțare în cadrul Mecanismului pentru 

interconectarea Europei: adaptarea infrastructurii de transport în vederea securității și controlului 

frontierelor externe. În cele din urmă, revizuirea Regulamentului privind inspecția navelor și a 

organismelor de control vizează asigurarea certitudinii juridice și continuitatea activității în domeniul 

transportului maritim. 

 

 

 

 

 

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-170523
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1554302380581&uri=CELEX:32019R0502
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1554302380581&uri=CELEX:32019R0501
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1554302380581&uri=CELEX:32019R0503
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1554302645211&uri=CELEX:32019R0495
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1554302380581&uri=CELEX:32019R0492
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Liderii UE-27 se vor întâlni miercuri, 10 aprilie 2019, într-un summit extraordinar convocat de 

președinele Consiliului European, dl Donald Tusk, la scurt timp după ce Camera Comunelor din Regatul 

Unit a respins, în data de 29 martie 2019, pentru a treia oară, Acordul de ieșire a Regatului Unit din 

Uniunea Europeană. 

„(…) Dată fiind respingerea de către Camera Comunelor a acordului de retragere, am hotărât să 

convoc o reuniune a Consiliului European la 10 aprilie”, a confirmat președintele Donald Tusk la 29 

martie, în urma votului din cadrul Camerei Comunelor.  

Dl  Donald Tusk, le va propune liderilor UE, în cadrul acestei reuniuni, să facă o ofertă de amânare 

„flexibilă” de un an a datei Brexit-ului. Regatul Unit va avea, astfel, opțiunea de a părăsi UE după 

adoptarea în parlament britanic a acordului de retragere, fără a fi obligați să rămână în Uniune până 

la un termen fix.  

Pe de o parte, dna Theresa May a cerut, într-o scrisoare adresată lui Donald Tusk, o amânare 

până pe 30 iunie 2019. „(…) Guvernul ar putea să aprobe o perioadă pentru ratificare, care să permită 

Marii Britanii să se retragă din Uniunea Europeană până la 23 mai 2019 și astfel să nu participe la 

alegerile pentru Parlamentul European, însă va continua să facă pregătiri respectabile pentru aceste 

alegeri, în condițiile în care acest lucru nu se va întâmpla. (…) Prin urmare, vă scriu pentru a informa 

Consiliul European cu privire la faptul că Regatul Unit dorește să obțină o nouă prelungire. Regatul 

Unit propune ca această perioadă să se încheie la 30 iunie 2019.” 

Pe de altă parte, președintele Consiliului European consideră că o flexibilizare a termenului va 

permite Marii Britanii să iasă din UE de îndată ce Parlamentul adoptă acordul de retragere și nu va 

necesita întruniri ale liderilor UE la fiecare câteva săptămâni pentru a mai oferi o amânare pe termen 

scurt.  

 

 

SUMMIT SPECIAL PRIVIND BREXITUL  

Evoluții  
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