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În data de 31 mai 2019 a fost sărbătorită Ziua mondială fără 

tutun prin informarea publicului cu privire la efectele nocive și letale 

ale fumatului. La nivel global, cifrele sunt alarmante – în fiecare an, 

în întreaga lume, se înregistrează peste 7 milioane de decese 

cauzate de consumul de tutun. Acest fapt este unul dintre 

principalele motive pentru care UE și statele sale membre sunt 

susținătoare active ale unui tratat de sănătate globală – Convenția-

cadru pentru controlul tutunului a Organizației Mondiale a 

Sănătății. 

Consumul de tutun este cel mai mare risc singular pentru 

sănătate care poate fi evitat și cea mai importantă cauză de deces 

prematur în UE, determinând anual moartea a aproape 700 000 de 

persoane. Este o preocupare deosebită pentru tinerii care încep să utilizeze dispozitive electronice 

de generat aerosoli de tutun și diverse produse noi, cum ar fi produsele din tutun încălzit și țigaretele 

electronice, care sunt comercializate din ce în ce mai mult în baza unor reclame înșelătoare. Dintre 

tinerii europeni cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani, 29 % fumează.  

UE își propune să depună eforturi susținute pentru a proteja cetățenii de efectele nocive ale 

consumului de tutun. Una dintre măsurile esențiale luate de UE în lupta împotriva comerțului ilicit 

cu produse din tutun – Sistemele europene de trasabilitate și de caracteristici de securitate ale 

tutunului – a devenit operațională în 20 mai a.c.  

Sistemul de trasabilitate și al caracteristicilor de securitate ale tutunului completează alte 

măsuri esențiale adoptate de UE pentru combaterea consumului de tutun, cum ar fi reglementarea 

produselor din tutun, restricționarea publicității, a promovării și a sponsorizărilor transfrontaliere în 

ceea ce privește produsele din tutun, sprijinirea statelor membre în crearea unor medii fără fum de 

tutun și reglementarea taxelor pe produsele din tutun. În plus, ambalajele produselor din tutun 

poartă în prezent avertismente ilustrate de dimensiuni mari cu privire la riscurile pentru sănătate.  

SĂNĂTATE 

Ziua mondială fără tutun 

https://www.who.int/fctc/en/
https://www.who.int/fctc/en/
https://www.who.int/
https://www.who.int/
https://ec.europa.eu/health/tobacco/tracking_tracing_system_en
https://ec.europa.eu/health/tobacco/tracking_tracing_system_en
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În ansamblu, aceste măsuri au scopul de  influența pe fumători să renunțe la fumat și pe 

nefumători să nu înceapă să fumeze. Dat fiind că 93 % dintre fumători încep să fumeze înainte de 

a împlini 26 ani, prevenirea începerii fumatului de către tineri este esențială. 

 

 

 

 

 

 Comisia a adoptat, în data de  29 mai 2019, evaluarea anuală1 referitoare la punerea în 

aplicare a reformelor în țările partenere din Balcanii de Vest și în Turcia, precum și o serie de 

recomandări privind etapele următoare pentru aceste țări. 

O perspectivă fermă și credibilă a UE pentru Balcanii de Vest rămâne esențială pentru a 

impulsiona transformarea, a stimula reconcilierea, a „exporta” stabilitatea în regiune și pentru a 

promova valorile, normele și standardele UE. Strategia Comisiei pentru Balcanii de Vest, adoptată 

în februarie 2018, a antrenat un angajament reînnoit din partea UE și a statelor sale membre, 

imprimând o nouă dinamică întregii regiuni. Un an mai târziu, se constată că țările partenere au 

făcut progrese concrete și și-au demonstrat angajamentul față de perspectiva europeană, chiar dacă 

aplicarea generală a reformelor variază de la o țară la alta. 

Albania și Macedonia de Nord au profitat de această ocazie și au obținut rezultate în special în 

domeniile identificate de Consiliu în iunie 2018 ca fiind cruciale. Având în vedere faptul că aceste 

două țări au realizat progrese semnificative și au întrunit condițiile relevante, Comisia a recomandat 

Consiliului să deschidă negocierile de aderare cu Albania și cu Macedonia de Nord. 

Concomitent, Comisia a prezentat avizul privind cererea Bosniei și Herțegovinei de aderare la 

Uniunea Europeană, alături de un raport analitic care evaluează, pentru prima dată, situația din țară 

în funcție de toate standardele aplicabile statelor membre ale UE. Comisia consideră că negocierile 

de aderare ar trebui deschise odată ce Bosnia și Herțegovina va atinge gradul necesar de respectare 

                                                           

1 Muntenegru: Raport, Serbia: Raport, Turcia: Raport, Macedoniade Nord: Raport, Albania: 

Raport, Bosnia și Herțegovina: Aviz, Kosovo: Raport 

 

POLITICA EUROPEANĂ DE VECINĂTATE ȘI NEGOCIERI PRIVIND EXTINDEREA 

Evaluări anuale și recomandări 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20190529-communication-on-eu-enlargement-policy.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-561_ro.htm
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20190529-bosnia-and-herzegovina-opinion.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20190529-montenegro-report.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20190529-serbia-report.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20190529-turkey-report.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20190529-north-macedonia-report.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20190529-albania-report.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20190529-bosnia-and-herzegovina-opinion.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20190529-kosovo-report.pdf
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a criteriilor de aderare și, în special, a criteriilor politice care impun stabilitatea instituțiilor, garantând 

în special democrația și statul de drept. Avizul reprezintă o foaie de parcurs pentru reforme 

cuprinzătoare în domenii cruciale oferind țării un nou impuls în procesul său de integrare în UE. 

Comisie susţine că Turcia este un partener esențial pentru UE și o țară candidată. Dialogul și 

cooperarea la cel mai înalt nivel în domenii esențiale de interes comun au continuat, inclusiv printr-

o cooperare eficace în materie de migrație și sprijin pentru refugiați. Cu toate acestea, Turcia a 

continuat să se îndepărteze de Uniunea Europeană, prezentând regrese grave în ceea ce privește 

statul de drept și drepturile fundamentale; o altă cauză a acestei îndepărtări o reprezintă slăbirea 

controalelor eficace și a echilibrelor în cadrul sistemului politic, fenomene apărute ca urmare a intrării 

în vigoare a amendamentului constituțional. În luna iunie 2018, Consiliul remarca, în unanimitate, 

că negocierile de aderare cu Turcia au ajuns efectiv într-un impas și că nu se mai poate avea în 

vedere deschiderea sau închiderea altor capitole. Faptele care stau la baza acestei evaluări încă 

persistă. 

 

Actuala agendă de extindere cuprinde 

partenerii din Balcanii de Vest și Turcia. S-au deschis 

negocieri de aderare cu următoarele țări 

candidate: Muntenegru (2012), Serbia (2014) 

și Turcia (2005). Macedonia de Nord este o țară 

candidată începând din 2005, iar Albania – începând 

din 2014. Bosnia și Herțegovina (care a depus cererea 

de aderare la UE în februarie 2016) și Kosovo (în cazul 

căreia Acordul de stabilizare și de asociere a intrat în 

vigoare în aprilie 2016) sunt țări potențial candidate. 

Procesul de aderare la UE se bazează în 

continuare pe criterii stabilite, pe o condiționalitate 

echitabilă și riguroasă și pe principiul meritelor proprii. 

Aderarea la UE necesită punerea în aplicare a unor 

reforme complexe într-un mediu problematic; acest 

obiectiv poate fi atins numai pe termen lung. Pentru 

ca procesul să avanseze, este prioritar ca țările 

candidate să obțină mai rapid rezultate reale și 

durabile cu privire la anumite aspecte-cheie: statul de 

drept, reforma sistemului judiciar, combaterea 

corupției și a criminalității organizate, securitatea, 

drepturile fundamentale, funcționarea instituțiilor 

democratice și reforma administrației publice, 

precum și dezvoltarea economică și competitivitatea. 

Strategia pentru Balcanii de Vest a imprimat o 

nouă dinamică relațiilor dintre UE și Balcanii de Vest. 

Strategia se axează pe domenii în care sunt necesare 

reforme și eforturi suplimentare din partea 

partenerilor din Balcanii de Vest, precum și pe sprijinul 

sporit al UE pentru regiune, care se concretizează 

printr-o serie de angajamente specifice grupate în 

șase inițiative emblematice. 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/near_factograph_montenegro.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/near_factograph_serbia.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/near_factograph_turkey.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/near_factograph_north_macedonia.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/near_factograph_albania.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/near_factograph_bosnia_and_herzegovina.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/near_factograph_kosovo.pdf


 

 

 

 

 

 

Comisia Europeană a prezentat, în data de 29 mai 2019, noi orientări referitoare la 

interacțiunea dintre fluxul liber al datelor fără caracter personal și normele UE privind protecția 

datelor. 

Ca parte a Strategiei privind piața unică digitală, noul Regulament privind fluxul liber al datelor 

fără caracter personal, în vigoare, va permite stocarea și prelucrarea datelor pe întreg teritoriul UE, 

fără aplicarea unor restricții nejustificate. Scopul orientărilor actuale este de a-i ajuta pe utilizatori, 

în special întreprinderile mici și mijlocii, să înțeleagă interacțiunea dintre acest nou regulament 

și Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD), mai ales atunci când seturile de date 

includ atât date cu caracter personal, cât și date fără caracter personal. 

Prin publicarea acestor orientări, Comisia își îndeplinește obligația prevăzută în Regulamentul 

privind fluxul liber al datelor fără caracter personal (RFLD), și anume de a publica orientări privind 

interacțiunea dintre acest regulament și Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD), în 

special în ceea ce privește seturile formate atât din date cu caracter personal, cât și din date fără 

caracter personal. Scopul orientărilor este de a ajuta utilizatorii, în special întreprinderile mici și 

mijlocii, să înțeleagă interacțiunea dintre cele două regulamente. 

În concordanță cu documentele existente referitoare la RGPD elaborate de Comitetul european 

pentru protecția datelor, aceste orientări vizează să clarifice ce norme se aplică în cazul prelucrării 

datelor cu caracter personal și ce norme - în cazul datelor fără caracter personal. Orientările oferă 

o imagine de ansamblu utilă asupra conceptelor centrale de „flux liber de date cu caracter personal” 

și de „flux liber de date fără caracter personal în cadrul UE”, explicând totodată în termeni practici 

și cu exemple concrete relația dintre cele două regulamente. 

Orientările au o relevanță deosebită pentru întreprinderile private, în special pentru 

întreprinderile mici și mijlocii, precum și pentru organizații și alte entități care prelucrează date în 

cadrul activităților lor profesionale. Se află în atenţie operațiunile de producere, colectare, stocare și 

transmitere de date sau alte operațiuni de prelucrare a datelor cu și fără caracter personal. 

Orientările pot fi utile chiar și pentru întreprinderile care prelucrează doar date fără caracter 

PIAȚA UNICĂ DIGITALĂ 

Orientări privind fluxul liber al datelor fără caracter personal 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_en
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/free-flow-non-personal-data
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/free-flow-non-personal-data
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_en
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/free-flow-non-personal-data
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_en
https://edpb.europa.eu/
https://edpb.europa.eu/


 

personal, deoarece acestea se referă la situații în care datele ar putea face obiectul cerințelor de 

localizare sau, în anumite condiții, al normelor de protecție a datelor. 

Orientările oferă, de asemenea, asigurări că drepturile cetățenilor la protecția datelor cu 

caracter personal le sunt întotdeauna respectate, inclusiv atunci când datele lor se regăsesc printre 

alte tipuri de date, sau că datele lor sunt anonimizate în mod adecvat. 

În plus, orientările au o valoare informativă și pentru autoritățile publice, care prelucrează în 

mod constant date și sunt direct implicate în elaborarea normelor legislative și administrative privind 

prelucrarea datelor. 

Datele fără caracter personal sunt diferite de datele cu caracter personal, astfel cum se prevede în RGPD. Datele fără 

caracter personal pot fi clasificate în funcție de origine, și anume: 

• date care, inițial, nu erau legate de o persoană fizică identificată sau identificabilă, cum ar fi datele privind 

condițiile meteorologice generate de senzori instalați pe turbine eoliene sau date privind nevoile de întreținere ale 

echipamentelor industriale sau 

• date care au avut inițial caracter personal, dar care au devenit ulterior anonime. 

Deși în orientări se oferă mai multe exemple de date fără caracter personal, pentru o mai bună înțelegere se explică 

și conceptele de „date cu caracter personal”, „date anonimizate” și „date pseudonimizate” și se arată prin ce se deosebesc 

datele cu caracter personal de cele fără caracter personal. 
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Europenii au votat, în perioada 23 - 26 mai 2019, pentru un nou Parlament European 2019 – 

2024. 

Pe site-ul alegerilor europene pot fi consultate informațiile și rezultatele alegerilor din perioada 

23-26 mai 2019, precum și alte date  comparative între legislații.  

O dată cu alegerea noului Parlament European se va face primul pas dintr-un proces care va 

schimba componența și conducerea instituţiilor UE în cursul acestui an.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 REZULTATELE ALEGERILOR  

 

https://www.alegerile-europene.eu/
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/eu-affairs/20181122STO19861/2019-alegerile-europene-denuntatorii-de-nereguli-viitorul-europei
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Actualele alegeri pentru Parlamentul European au înregistrat cea mai mare prezență la urne din 

ultimii 20 de ani, fiind prima dată când prezența la vot a crescut de la primele alegeri directe, din 

1979, cu un procentaj de peste 50%. 

Procentul de participare la vot a crescut2, Belgia clasându-se pe primul loc, urmată de Luxemburg 

și Malta.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 În 7 dintre acesta, creșterea a fost cu peste 10%. Spre exemplu, în Spania, s-a înregistrat o creștere de 20,51%, iar România a cunoscut o creștere de 

18,63%.  
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Alegerile europarlamentare au adus însă rezultate dezamăgitoare partidelor aflate la guvernare 

în Franţa şi Germania. 

 

În Franța, partidul de extremă dreapta 

Adunarea Naţională condus de  Marine Le Pen 

a câştigat alegerile europene, devansând 

formațiunea politică Republica în Marş, a 

preşedintelui Emmanuel Macron. Verzii au 

înregistrat succes, clasându-se pe locul al 

treilea, depăşind partidul conservator 

„Republicani”, a doua forţă politică din 

Parlamentul francez.  

Conservatorii cancelarului Angela Merkel 

se menţin drept prima forţă în Germania, cu 

o pierdere notabilă însă de voturi, în contextul 

ascensiunii puternice a Verzilor, care îi  

depăşesc pe social-democraţi. Aceste 

rezultate constituie un obstacol în calea 

coaliţiei lui Merkel, alcătuită din Uniunea 

Creştin - Democrată (CDU) şi Uniunea 

Socialist - Creştină din Bavaria (CSU), iar 

Partidul Social Democrat (SPD) partener, 

scade cu aproape 12 puncte faţă de 

precedentul scrutin european. Blocul 

CDU/CSU a mers cu liderul Partidului Popular 

European (PPE), bavarezul Manfred Weber, 

ca şef al listei comune şi candidat la 

preşedinţia Comisiei Europene. 

În Spania s-a înregistrat o victorie clară 

a socialiştilor, urmată de conservatorii din 

Partidul Popular, de liberalii „Ciudadanos” şi 

de Coaliția „Uniți ne putem schimba Europa”. 

PSOE va ocupa prima poziţie ca număr de 

locuri în Grupul Alianţei Progresiste a 

Socialiştilor şi Democraţilor (S&D) din 

Parlamentul European.  

 

După triumful la alegerile generale care 

au avut loc în urmă cu 1 lună, PSOE îşi 

sporeşte rezultatul la nivel naţional, prin 

progresele înregistrate în alegerile locale şi 

regionale care au avut loc în aceeași zi cu cele 

ale PE, 26 mai a.c.  

Liga Nordului, partidul eurosceptic de 

extremă dreapta al vice-premierului italian 

Matteo Salvini, a fost cel mai votată în  Italia, 
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și ar fi pentru prima oară când devine 

principalul partid în această ţară. 

În Grecia, premierul Alexis Tsipras 

Tsipras a suferit o înfrângere puternică şi 

convoacă alegeri anticipate în cel mai scurt 

timp posibil după înfrângerea suferită de 

partidul său de stânga, Syriza. 

Partidul Social Democrat, al premierului 

Stefan Lofven, a câştigat alegerile europene 

în Suedia, cu mai mult de un sfert din voturi, 

în timp ce formaţiunea de extremă dreapta 

„Democraţii Suediei” a cunoscut cea mai 

mare creştere, clasându-se pe locul al treilea.   

În Regatul Unit al Marii Britanii și al 

Irlandei de Nord, formaţiunea anti-

europeană Brexit, a populistului Nigel 

Farrage, a reuşit să obţină la alegeri 31,69% 

din voturi, urmat de liberal-democrații cu 

18,53%, laburiștii, cu 14,08%, Verzi cu 

11,10%, iar pe ultimul loc este Partidul 

Conservator, aflat la putere, cu 8,68%. 

Rezultatul obţinut de partidul lui Farage este 

interpretat ca un mesaj care indică faptul că 

populaţia, aflată în plin proces Brexit, doreşte 

să părăsească definitiv Uniunea Europeană. 

Regatul Unit s-a văzut obligat să participe la 

aceste alegeri, deşi va părăsi UE cel mai târziu 

la 31 octombrie a.c., deputaţii europeni aleşi 

urmând să îşi părăsească locurile din 

Parlamentul European de îndată ce Brexit se 

concretizează. 

Irlandezi au optat masiv pentru lista pro-

Europa. Partidul proeuropean al premierului 

irlandez Leo Varadkar, Fine Gael, se află pe 

primul loc la alegerile europene desfăşurate 

în Irlanda, după o campanie dominată de 

Brexit. Centriştii din Fine Gael (Familia 

Irlandeză) au ocupat primul loc în două din 

cele trei circumscripţii electorale (Ireland 

South şi Midlands-North-West), în timp ce 

Verzii au câştigat în Dublin.  

În Ungaria,  Partidul Fidesz, al 

premierului Viktor Orban îşi întăreşte poziţia 

în Europa după o victorie clară la alegerile 

europene cu 52,33% din voturi. Acest rezultat 

creşte ponderea Fidesz în Parlamentul 

European, aspect ce se va dovedi important 

în momentul în care formaţiunea politică 

ungară va decide cărei familii politice 

europene i se va alătura. În martie, Grupul 

Partidului Popular European (PPE) a 

suspendat apartenenţa Fidesz, apreciind că 

politica sa anti-imigranţi şi nerespectarea 

statului de drept încalcă valorile acestei familii 

politice. Orban urmează să decidă dacă va 

menţine partidul său în cadrul PPE sau va 

aborda alianţa forţelor ultranaţionaliste 

conduse de vicepremierul italian şi liderul, 

Ligii Matteo Salvini. 

Partidul naţionalist-conservator Lege şi 

Justiţie (PiS), aflat la guvernare în Polonia, a 

câştigat scrutinul europarlamentar, obţinând 

cel mai bun rezultat al său de până acum. 
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Coaliţia Europeană, un amalgam de partide 

cu ideologii diferite, condusă de forţa de 

centru-dreapta Platforma Civică, creată 

pentru a contracara Partidul Lege şi Justiţie la 

aceste alegeri, îl urmează.   

Alianţa Cetăţenilor Nemulţumiţi (ANO), 

partidul populist al premierului ceh Andrej 

Babis, a câştigat alegerile europarlamentare 

din Cehia, urmată de Partidul Democrat 

Civic.  

Potrivit rezultatelor din Slovacia, 

Coaliția liberală pro-europeană formată din 

Slovacia Progresistă (PS) și Partidul Împreună 

(Spolu), înființată în 2017, a câștigat prima 

poziție la alegerile europene. Partidul Slovacia 

Progresistă câştigase în faţa social-

democraţilor din SMER şi la alegerile 

prezidenţiale din luna martie a.c., când 

avocata şi activista de mediu Zuzana 

Caputova l-a învins pe comisarul european 

Maros Sefcovic. Partidul Social Democrat 

(SMER) aflat la guvernare s-a clasat pe locul 

2, urmat de formaţiunea de extremă-dreapta 

Partidul Poporului - Slovacia Noastră. 

În Danemarca, partidul de 

guvernământ Venstre a obținut un succes 

istoric prin creșterea numărului de locuri de la 

2 la 4, cu 23,5% din voturi în timp ce 

principala formaţiune politică de opoziţie 

Partidul Social Democrat a reușit să-și 

mențină cele 3 locuri cu 21,48% din voturi, 

după el clasându-se  Partidul Popular Socialist 

din Danemarca, Partidul Popular Danez, 

Stânga radicală și Partidul Popular 

Conservator. 

În Țările de jos (Olanda), Partidul 

Laburist, condus de Frans Timmermans, a 

fost cel care a obținut majoritatea voturilor, 

în timp ce Partidul Libertății de dreapta, 

condus de Geert Wilders, a obținut cel mai 

scăzut rezultat.  

Și în Belgia partidele de dreapta au 

marcat alegerile, noua Alianță Flamandă 

câștigând detașat scrutinul. 

Partidul popular austriac 

(Österreichische Volkspartei, ÖVP) un partid 

politic conservator, de centru-dreapta, al 

cancelarul Sebastian Kurz, a câştigat alegerile 

pentru Parlamentul European din Austria. 

ÖVP are un avans semnificativ faţă de Partidul 

Social Democrat (SPO), care nu a reuşit să 

profite de prăbuşirea coaliţiei de centru-

dreapta a lui Kurz. Partidul Libertăţii (FPOe), 

de extremă-dreapta, fost partener de coaliţie 

al ÖVP, a primit mai puține voturi decât în 

2014, în ciuda suspiciunilor de corupţie 

împotriva liderului său, Heinz-Christian 

Strache, care au dus la căderea guvernului.  

În Bulgaria, Partidul Cetățenii pentru 

Dezvoltarea Europeană a Bulgariei (GERB), 

partid politic de centru-dreapta, fondat în 

2006, de Boiko Borisov, a obţinut cele mai 

multe voturi în alegerile pentru Parlamentul 

European. GERB este urmat de Partidul 
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Socialist, aflat în opoziţie și de  Mişcarea 

pentru Drepturi şi Libertăţi Bulgaria deţine în 

Parlamentul European 17 mandate, indiferent 

dacă Regatul Unit va părăsi sau nu Uniunea 

Europeană. 

Coaliţia conservatoare de opoziţie 

(Partidul Democrat al Sloveniei + Partidul 

Popular Sloven) a câştigat clar alegerile 

europarlamentare din Slovenia cu 26,44% 

din sufragiile exprimate. Ea este urmată de 

Social-democrați și de Partidul liberal, al 

premierului Marjan Sarec, care a a obţinut 

15,58%. Partidul conservator de opoziţie 

Noua Slovenie (NSi) a obţinut 11,06%, ceea 

ce îi va aduce 1 mandat.  

În Finlanda, Partidul Adevăraţii 

Finlandezi, un partid naţionalist, eurosceptic 

a făcut progrese, dar nu atât de importante 

cum anticipau sondajele. Partidul a obţinut 

13,8% din voturi, un procentaj aproape 

neschimbat comparativ cu rezultatul din 

2014. Partidul Național de Coaliție, 

conservator, a rămas cea mai mare 

formaţiune politică din Finlanda, cu 20,80% 

din voturi, urmat de Federația verde și de 

Partidul Social Democrat Finlandez. 

Partidul Socialist de guvernământ a 

câştigat alegerile europarlamentare din 

Portugalia.  Partidul Social Democrat (PSD, 

centru-dreapta) de opoziţie, Blocul marxist de 

Stânga, CDU - coaliţie ce reuneşte Partidul 

Comunist Portughez şi Verzii, formaţiunea 

politică creştin-democrată CDS-PP, l-au 

urmat în procente. Alegerile 

europarlamentare sunt percepute în 

Portugalia ca o primă rundă a alegerilor 

legislative, ce urmează să se desfăşoare în 

luna octombrie a.c., şi un test pentru 

premierul socialist Antonio Costa, care 

urmăreşte să fie reales. 

Formaţiunea conservatoare Adunarea 

Democrată se situează pe primul loc în 

Republica Cipru, în scrutinul 

europarlamentar, urmată de Confederația 

Lucrătorilor Ciprioți (stânga).  

Partidul Laburist din Malta, aflat la 

guvernare, a înregistrat cea mai mare victorie 

electorală din istoria ţării, obţinând 54,29% 

din voturi în alegerile europarlamentare. Pe 

poziţia a doua s-a plasat Partidul Naţionalist. 

Votul din Malta este neobişnuit în UE, și 

permite vârsta minimă la 16 ani. Malta se 

bucură de o rată ridicată de participare 

72,70%, chiar dacă votul nu este obligatoriu, 

aşa cum se întâmplă în alte state membre. 

Uniunea Democrată Croată (HDZ), un 

partid conservator, a câştigat scrutinul 

europarlamentar desfăşurat în Croaţia, fiind 

urmată de Partidul Social Democrat și de 

independentul Mislav Kolakuşici.  

În Estonia, câștigătorul este Partidul 

Reformist Eston (26,20%), un partid politic 

liberal, al lui Andrus Ansip, urmat de Partidul 

Social Democrat (23,30%), de Partidul de 
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Centru (14,40%). Partidul Poporului 

Conservator din Estonia, un partid de dreapta 

s-a situat pe locul al patrulea, fiind urmat de 

Partidul PRO Patria. 

Rata participării la vot în Letonia, s-a 

situat la circa 33%, în ușoară creştere faţă de 

30,2% la scrutinul din 2014, iar cei 1,6 

milioane de alegători au putut să își aleagă 8 

parlamentari europeni dintre candidații 

propuși de Partidul Noua unitate, Partidul 

Social Democrat Armonia, Asociația Națională 

de Coaliție, Alianța Națională „Toți pentru 

Letonia! - Pentru patrie și libertate”. 

Lituania îi are în frunte pe creștinii-

democrați de la Uniunea patriei, urmați de 

Partidul Social Democrat Lituanian, 

Agricultorii din Lituania și Uniunea Verzilor. 

În Luxemburg câștigător a fost Partidul 

Democrat cu 21,44%, urmat de Partidul 

Popular Creștin Social cu 21,10%, și de Verzi 

cu 18,91%, dar și de - Partidul Muncitorilor 

Socialiști din Luxemburg cu 12,19% și de 

Partidul alternativ de reformă democratică cu 

10,04%.  

 

 

Se observă că există o tendinţă clară pentru componenţa viitorului legislativ comunitar: familiile 

politice tradiționale vor putea face o majoritate în noul Parlament European fără a fi nevoite 

să facă alianțe cu extrema dreaptă. Aceste proiecţii ale rezultatelor alegerilor pentru Parlamentul 

European confirmă pierderile principalelor două grupuri politice de centru-stânga şi centru-dreapta, 

pe de o parte, şi progresele realizate de liberali şi de Verzi, pe de altă parte. 
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trilor 

afaceril  

Reuniunea Consiliului de afaceri externe cu tema comerţ, de la Bruxelles din 27 mai 2019, a fost 

prezidată de dl Ştefan Radu Oprea, ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat al 

României. 

Pe agenda de lucru a reuniunii au fost teme precum reforma şi negocierile cu privire la Organizaţia 

Mondială a Comerţului (OMC), relaţiile comerciale UE-USA, Acordul de liber schimb UE – Vietnam şi 

Acordul privind protecţia investiţiilor. 

 

 

 

 

 

Miniştrii au fost informaţi cu privire la ultimele iniţiative ale Comisiei Europene de promovare a  

unei abordări globale a UE pentru  modernizarea tuturor funcţiilor principale ale OMC: reglementarea, 

monitorizarea şi soluţionarea litigiilor. 

 În acest context, dl Ştefan Radu Oprea a declarat că: „(...) OMC se confruntă cu provocări 

serioase pentru legitimitatea și capacitatea sa de a funcționa eficient, dar permiteți-mi să fiu clar: vom 

pierde mai mult decât câștigăm dacă renunțăm la ea. Trebuie să depunem eforturi pentru o reformă 

cuprinzătoare a sistemului OMC, inclusiv pentru o soluție intermediară la criza organului de apel, astfel 

încât să putem continua să asigurăm relevanța OMC în lumea modernă.” 

În ceea ce privește criza organului de apel, Consiliul a convenit că UE ar trebui să stabilească 

contacte cu alți membri ai OMC pentru a găsi o soluție intermediară care să păstreze caracterul său 

obligatoriu și cele două niveluri de decizie ale sistemului OMC de soluționare a litigiilor. 

De asemenea, Consiliul a adoptat un mandat de negociere suplimentar pentru a permite Comisiei 

Europene să participe la negocierile multilaterale privind comerțul electronic în cadrul OMC. Mandatul 

existent al Comisiei pentru Agenda de dezvoltare de la Doha a trebuit să fie completat astfel încât să 

CONSILIUL AFACERI EXTERNE (COMERŢ) 

Marţi, 27 mai 2019, Bruxelles 

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/05/27/e-commerce-council-adopts-supplementing-mandate-for-wto-negotiations/pdf
https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_e.pdf
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includă poziția UE privind aspectele comerciale ale comerțului electronic. Obiectivul negocierilor este 

de a institui norme internaționale care să încurajeze comerțul electronic la nivel mondial, să faciliteze 

operațiunile întreprinderilor, în special ale IMM-urilor, să consolideze încrederea consumatorilor în 

mediul online și să creeze noi oportunități de promovare a creșterii și dezvoltării durabile și favorabile 

incluziunii. 

Referitor la relaţiile comerciale UE-USA, Consiliul a fost informat de către Comisia Europeană 

cu privire la ultimele evoluții, în special în ceea ce privește lucrările Grupului de lucru executiv UE-

SUA, precum și negocierile în curs privind evaluarea conformității și eliminarea tarifelor 

pentru mărfurile industriale. 

Miniștrii au prezentat, de asemenea, observații cu privire la decizia recentă a SUA de a amâna cu 

180 de zile tarifele pentru autovehiculele importate, până la negocierea unui acord care să abordeze 

problema importurilor de autoturisme din UE în SUA. 

În data de 9 aprilie 2019, Consiliul 

a aprobat mandate pe baza cărora 

Comisia a deschis negocierile cu SUA în 

ceea ce privește eliminarea tarifelor 

pentru mărfurile industriale și evaluarea 

conformității. Comisia Europeană 

negociază în numele UE, asigurând o 

comunicare adecvată cu toate părțile 

interesate relevante ale UE, printre care 

societatea civilă și agenții economici. 

Acordul final va trebui să fie încheiat de 

Consiliu după obținerea aprobării din 

partea Parlamentului European. 

https://www.consilium.europa.eu/media/39180/st06052-en19.pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/infographics/eu-us-trade/
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Privind Acordul de liber schimb UE – Vietnam şi Acordul 

privind protecţia investiţiilor, Consiliul a fost informat 

că adoptarea și semnarea acestora sunt prevăzute să aibă loc până 

la sfârșitul lunii iunie 2019. 

Totodată, miniştrii au discutat despre negocierile comerciale în 

curs, în special cu Mercosur, Australia, Noua Zeelandă, Chile şi 

Indonezia. 

 

 

 

 

 

 

Cea de-a doua reuniune a consiliului competitivitate din acest an s-a desfășurat sub egida 

președinției române a Consiliul UE și a fost prezidată de 

către ministrul român al cercetării și inovării dl Nicolae 

Hurduc. 

Consiliul a adoptat concluzii privind o strategie pentru 

politica industrială a UE : o viziune pentru 2030. 

S-a exprimat importanța asigurării unei baze 

economice solide şi competitive a Europei,  care să 

răspundă provocărilor tehnologice, în materie de securitate 

și sustenabilitate  și care să conecteze toate politicile  

relevante ale UE: uniunea economică și monetară, piața 

unică,politica industrială, digitală și comercială. 

Miniștrii au propus continuarea  eforturilor  pentru realizarea unei piețe unice  puternice și 

funcționale care să permită creșterea competitivității industriei UE și participarea acesteia la comerțul 

internațional în condiții de concurență echitabile. 

CONSILIUL COMPETITIVITATE 

Luni - marţi, 27 -28 mai 2019, Bruxelles 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9706-2019-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9706-2019-INIT/ro/pdf
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În continuare Consiliul a adoptat concluzii privind  „Un nivel nou de ambiție pentru o piață unică 

competitivă”. S-a  propus o abordare integrată a procesului de aprofundare a pieții unice care să 

asigure tranziția către o Europă digitală eficientă și durabilă  atât sub aspect economic, cât și sub 

aspect ecologic și social. De asemenea, s-a exprimat necesitatea asigurării unui mediu de afaceri 

favorabil investițiilor, inovării și spiritului antreprenorial care să încurajeze întreprinderile să se extindă 

și să participe la comerțul transfrontalier. În acest sens s-a propus eliminarea obstacolelor normative 

de pe piața unică, în special de pe piața serviciilor și adoptarea unor norme clare și consecvente care 

să asigure  securitatea juridică. 

S-a exprimat susținerea pentru transformarea digitală care contribuie la intensificarea comerțului 

transfrontalier și la realizarea unei piețe unice integrate prin reducerea sarcinilor administrative și  

îmbunătățirea condițiilor cadru pentru investiții. 

Consiliul a adoptat concluzii privind modalități de stimulare a competitivității sectorului turismului 

din UE ca motor al creșterii economice durabile, al creării de locuri de muncă și al coeziunii sociale în 

UE în următorul deceniu. În cadrul acestor concluzii, Consiliul invită Comisia să efectueze o analiză 

aprofundată a evoluțiilor recente și a tendințelor viitoare care influențează sectorului turismului, 

precum și să urmărească cea mai relevantă politică privind turismul, cu o viziune pentru anul 2030, în 

vederea menținerii poziției UE de lider mondial în acest sector. Consiliul invită statele membre să își 

intensifice cooperarea și schimbul de bune practici și să țină seama de constatările din cadrul analizei 

pe care urmează să o realizeze Comisia atunci când vor elabora politici naționale în domeniul 

turismului. 

Consiliul a susținut o dezbatere pe baza unei note a președinției ” Consolidarea rolului Europei pe 

scena mondială, promovarea cooperării internaționale și a diplomației spațiale și participarea la crearea 

unui cadru global de guvernanță a spațiului” . Având în vedere creșterea interesului politic și comercial 

pentru spațiu s-a exprimat necesitatea ca Uniunea să integreze pe deplin politica sa spațială în toate 

acțiunile internaționale și să se implice discuțiile în curs privind cadrul global de guvernanță a spațiului. 

S-a propus intensificarea investițiilor publice și private în domeniul spațial, sprijinirea autonomiei 

europene în ceea ce privește accesul la spațiu precum și o guvernanță europeană extinsă, cu o 

implicare sporită a întreprinderilor și a cetățenilor. 

Consiliul a adoptat concluzii privind rolul de facilitator al spațiului în cadrul unei economii mai 

competitive a UE. Recunoscând rolul spațiului ca facilitator pentru obținerea de beneficii sociale și 

economice și importanța acestuia în conturarea unei serii de politici sectoriale, Consiliul solicită o 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9743-2019-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9743-2019-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9743-2019-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9707-2019-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9707-2019-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8999-2019-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8999-2019-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8999-2019-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9713-2019-INIT/ro/pdf
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cooperare sporită între UE, Agenția Spațială Europeană și statele membre în abordarea provocărilor 

generate de transformarea sectorului spațial. 

”(…) Spațiul are un potențial uriaș din punctul de vedere al oportunităților de a ne spori 

competitivitatea, inovarea și spiritul antreprenorial. Trebuie să ne continuăm și să ne intensificăm 

eforturile de dezvoltare a competențelor și capacităților pentru a ne putea menține poziția de lider la 

nivel mondial. ” a declarat dl Nicolae Hurduc ministrul român al cercetării și inovării. 

În marja evenimentului a avut loc cea de a noua reuniune a Consiliului Spațiu – (UE-ESA ) 

(Agenția Europeană Spațială). Președintele Consiliului competitivitate și președintele Consiliului ESA 

la nivel ministerial au emis concluzii . Au fost propuse orientări care să integreze domeniul spațial în 

toate celelalte domenii : economice, sociale tehnologice și au fost evidențiate subiectele care vor fi 

abordate în cadrul viitoarelor reuniuni ale Consiliul spațiu (UE-ESA) precum:schimbările climatice, 

diplomația spațială obiectivele de dezvoltare durabilă, gestionarea traficului spațial, inclusiv deșeuri 

spațiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9783-2019-INIT/en/pdf
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După alegerile pentru Parlamentul European, șefii de 

stat sau de guvern din UE s-au întâlnit pentru a discuta 

rezultatul votului din 23-26 mai 2019 și pentru a începe 

procesul de desemnare a șefilor instituțiilor UE. Funcţiile 

vizate sunt cele de preşedinte al Comisiei Europene, 

preşedinte al Parlamentului European, Înalt Reprezentant 

al UE pentru afaceri externe şi politică de securitate, 

preşedinte al Băncii Centrale Europene (BCE) şi 

preşedinte al Consiliului European3. Dintre acestea, 

desemnarea președintelui Comisiei Europene se anunță a 

fi cea mai controversată, din cauza așa-numitului sistem 

„Spitzenkandidat", al candidaților „cap de listă”, introdus 

în 2014. Unii lideri din UE nu sprijină acest sistem, optând 

pentru stabilirea unor criterii precum programul, 

experiența, rezultatele obținute anterior, notorietatea ș.a. 

În urma discuțiilor, liderii Uniunii Europene i-au 

încredinţat preşedintelui Consiliului European, Donald 

Tusk, mandatul de a conduce negocierile privind 

nominalizarea viitorului preşedinte al Comisiei Europene, 

ca urmare a recunoașterii rolului instituțional pe care 

acesta îl are în anumite proceduri de numire în posturi de 

importanță majoră la nivelul UE. Misiunea sa va fi să 

negocieze cu cei 28 de lideri ai UE, precum şi cu Parlamentul European, pentru a se ajunge la un acord 

cu privire la un candidat până când liderii se vor întâlni în perioada 20-21 iunie a.c. 

 

                                                           
3 Următorul președinte urmează să își preia mandatul la 1 decembrie 2019. 

SUMMITUL SPECIAL AL ȘEFILOR DE STAT SAU DE GUVERN 

Marţi, 28 mai 2019, Bruxelles 

https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/european-council/2019/05/28/
https://www.consilium.europa.eu/media/39515/190528-final-background-brief-draft-rev.pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/nomination-process-2019/
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/president_ro#role
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/3598/high-representativevice-president_ro
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/3598/high-representativevice-president_ro
https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/decisions/eb/html/index.en.html
https://www.consilium.europa.eu/ro/european-council/president/role/
https://www.consilium.europa.eu/ro/european-council/role-nominations-appointment/
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După dineul informal al Consiliului European, Donald Tusk a declarat: „(...)Mă voi consulta acum 

cu Parlamentul European, după cum este prevăzut în tratate. Pentru a lansa acest proces, mi-am 

exprimat deja disponibilitatea de a mă întâlni cu Conferința președinților a PE, de îndată ce membrii 

acesteia sunt pregătiți. În paralel, voi continua să mă consult cu membrii Consiliului European în ceea 

ce privește noii șefi ai instituțiilor europene. Vă promit că voi fi cât se poate de deschis și de 

transparent.” 

De asemenea, cu prilejul Summitului de la Sibiu din 9 mai 2019, Donald Tusk, președintele 

Consiliului European a subliniat că „ (...)Acest proces va urma, firește, regulile stabilite prin tratate. 

Desemnările trebuie să reflecte echilibrul geografic, precum și situația demografică, astfel încât atât 

țările mari, cât și cele mai mici să fie reprezentate în cele mai înalte poziții în Uniunea Europeană.”  

Potrivit Tratatului de la Lisabona, statele membre vor trebui să numească un candidat pentru 

postul de preşedinte al Comisiei Europene, în conformitate cu rezultatele alegerilor europene. 

Parlamentul European trebuie să-şi dea acordul asupra noului preşedinte al Comisiei Europene prin 

majoritate absolută a voturilor (jumătate plus unu din numărul total al deputaţilor). În cazul în care 

candidatul nu obţine majoritatea necesară, statele membre trebuie să propună un alt candidat în 

termen de o lună, Consiliul European hotărând cu majoritate calificată. Cu alte cuvinte, persoana 

desemnată va trebui să obţină sprijinul celor 28 de state membre şi majoritatea absolută în 

Parlamentul European, respectiv 376 de voturi. Tratatele prevăd că şefii de stat şi de guvern propun 

un candidat asupra căruia PE se pronunţă şi pentru aceasta trebuie „să ţină cont" de rezultatul 

alegerilor. 

 

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/05/28/remarks-by-president-donald-tusk-at-the-press-conference-of-the-informal-summit-of-eu-heads-of-state-or-government/
https://www.consilium.europa.eu/ro/council-eu/voting-system/qualified-majority/
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În acest sens, Donald Tusk a declarat: „(...) Tratatul este clar: Consiliul European trebuie să 

propună, iar Parlamentul European trebuie să aleagă. Așadar, viitorul președinte al Comisiei trebuie 

să aibă atât sprijinul unei majorități calificate în Consiliul European, cât și al unei majorități a 

deputaților în Parlamentul European.” 
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ri Marea Nagră – 

 

 

Dl Jeremy Hunt, ministru de externe, a declarat că orice premier care încearcă să scoată Marea 

Britanie din UE fără un acord va declanșa alegerile generale care riscă ,,să ducă la dispariția” 

Partidului Conservator. El a avertizat că susținătorii Brexit, care candidează pentru a o înlocui pe 

Theresa May, ,,riscă să instaleze primul premier marxist al Marii Britanii, în Downing Street până la 

Crăciun”, pentru că parlamentul va încerca mereu să împiedice un scenariu fără acord. Potrivit 

acestuia ,,singura soluție” de a realiza ieșirea Marii Britanii din UE ar fi schimbarea acordului de 

retragere pe care premierul Theresa May l-a negociat cu UE, dar care a fost respins de trei ori de 

deputați. UE a refuzat în mod constant să redeschidă negocierile, dar ministrul de externe este 

încrezător că dacă ,,s-ar forma o nouă echipă de negociere din Regatul Unit ar oferi încrederea că 

orice ofertă negociată poate fi pusă în aplicare prin intermediul Parlamentului”. 

*** 

 Dl Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist și al opoziției, s-a angajat să susțină un al doilea 

referendum asupra oricărui acord Brexit după ce conducerea partidului său se afă acum sub o 

presiune copleșitoare pentru a opri exodul alegătorilor săi care au susținut partidele pro-UE la 

alegerile europene, precum Partidul Liberal Democrat și Partidul Verzilor. Liderul laburist a declarat 

BREXIT 

Impactul rezultatelor alegerilor  
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că ,,ascultă foarte atent” ambele părți ale dezbaterii, după ce partidul s-a situat, pe locul 3, în spatele 

liberal-democraților, în urma rezultatelor alegerilor pentru Parlamentul European.  

În ceea ce privește preferința politică a laburiștilor pentru depășirea impasului produs de Brexit, 

aceasta ar fi organizarea de alegeri generale, dar orice acord Brexit ,,trebuie supus unui vot public”, 

a susţinut Corbyn.  

În urma alegerilor pentru Parlamentul European, Partidul Laburist a primit doar 14,08% din 

voturile exprimate ceea ce a redus numărul deputaților săi în Parlamentul European la 10. În 

ansamblu, formațiunea din opoziție a ajuns pe locul trei în spatele partidului Brexit și a liberal-

democraților. 
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Tribunalul este una dintre cele două instanțe care alcătuiesc Curtea de Justiție a Uniunii Europene, 

alături de Curtea de Justiție însăși. Tribunalul este organul jurisdicțional care se pronunță în primă 

instanță în ceea ce privește majoritatea deciziilor luate de Comisie și de alte instituții și organe ale UE, 

în toate domeniile în care Uniunea Europeană deține competențe. 

Art. 254 din TFUE prevede că numărul de judecători se stabilește în Statutul Curții de Justiție a 

Uniunii Europene. Tribunalul este compus din cel puţin un judecător pentru fiecare stat membru, fiind 

46 de judecători în funcție începând cu 20 martie 2019. 

Mandatul judecătorilor este de șase ani, existând posibilitatea ca cei care își încheie mandatul să 

poată fi numiți din nou. La fiecare trei ani are loc o reînnoire parțială. Judecătorii și avocații generali 

sunt numiți, de comun acord, de către guvernele statelor membre, după consultarea unui comitet4 

care își dă avizul cu privire la capacitatea potențialilor candidați de a exercita sarcinile respective (în 

acest sens, a se vedea art. 255 din TFUE). 

                                                           
4 Comitetul este format din șapte personalități alese dintre foștii membri ai Curții de Justiție și ai Tribunalului, dintre membrii instanțelor naționale supreme și dintre juriști 

reputați, unul dintre aceștia este propus de Parlamentul European. Consiliul adoptă o decizie care stabilește regulamentul de funcționare al acestui comitet, precum și o 

decizie prin care sunt desemnați membrii comitetului. Comitetul hotărăște la inițiativa președintelui Curții de Justiție. 

NUMIREA JUDECĂTORILOR ÎN CADRUL TRIBUNALULUI UNIUNII EUROPENE 

 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7033/ro/
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Judecătorii sunt aleși dintre persoanele care oferă toate garanțiile de independență. Pentru 

numirea în cadrul Tribunalului, aceștia trebuie să aibă capacitatea impusă pentru exercitarea unor 

înalte funcții jurisdicționale (a se vedea, în acest sens, art. 254 din TFUE coroborat cu art. 19 din TUE). 

Componența Tribunalului s-a reînnoit parțial cu 14 judecători, întrucât la 31 august 2019 expiră 

mandatele a 23 de judecători. De asemenea, ca urmare a celei de a treia etape a reformei Tribunalului, 

9 judecători suplimentari se vor alătura Tribunalului începând cu 1 septembrie 2019. 

 

Printre judecătorii care au fost numiți 

pentru al doilea mandat, cuprins între 1 

septembrie 2019 -31 august 2025 se află:  

• Eugène Buttigieg (Malta) 

• Anthony Collins (Irlanda) 

• Ramona Frendo (Malta) 

• Colm Mac Eochaidh (Irlanda) 

• Jan Passer (Republica Cehă) 

• Vesna Tomljenović (Croația) 

 

 

La prima numire în cadrul Tribunalului 

pentru aceeași perioadă, se află :  

• Johannes Laitenberger (Germania) 

• José Martín y Pérez de 

Nanclares (Spania) 

• Rimvydas Norkus (Lituania, în locul 

dlui Bieliūnas) 

• Tamara Perišin (Croația) 

• Miguel Sampol Pucurull (Spania) 

• Petra Škvařilová-Pelzl (Cehia) 

• Gabriele Steinfatt (Germania) 

 

O excepție de la regulă se referă la numirea în funcția de judecător la Tribunal a dlui Iko 

Nõmm (Estonia) pentru perioada 1 septembrie 2019 - 31 august 2022. Acest mandat are o durată mai 

scurtă decât cel al celorlalți judecători, deoarece se numără printre judecătorii care au fost sau vor fi 

numiți pe trei ani, în conformitate cu reforma Tribunalului, care vizează alinierea  mandatului acestor 

judecători cu sfârșitul mandatului celuilalt judecător din același stat membru. 

 

 

 

 

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/05/29/member-states-representatives-appoint-14-judges-to-the-general-court/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Reprezentan%C8%9Bii+statelor+membre+numesc+14+judec%C4%83tori+%C3%AE
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-62-2015-INIT/ro/pdf
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