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PARLAMENTUL EUROPEAN 
 

Din rezoluţiile adoptate  

 BREXIT 

Regatul Unit şi UE vor demara discuţii pentru a hotărî noile condiţii 
privind următorii 2 ani, după declanşarea articolului 501.   

Pe data de 5 aprilie a.c., liderii grupurilor politice din Parlamentul European au 
dezbătut priorităţile2 pe care le au în negocierile privind retragerea Marii Britanii din 
UE. Rolul important al deputaţilor în negocieri a fost subliniat de preşedintele Comisiei 
Europene, dl Jean-Claude Juncker, şi de negociatorul pentru Brexit din partea UE, dl 
Michel Barnier.  

În deschidere, preşedintele Parlamentului European, dl Antonio Tajani, a 
precizat că  „votul Parlamentului va fi decisiv pentru rezultatul final al condiţiilor în 
care Marea Britanie se va retrage din UE şi pentru viitorul relaţiilor dintre UE şi 
Marea Britanie. Recentele atacuri teroriste au subliniat faptul că toate statele 
europene trebuie să continue să lucreze împreună îndeaproape”. 

                                                           

1 Pe 29, Regatul Unit a declanşat articolul 50, marcând începutul unor lungi negocieri cu UE. Una 
dintre cele mai importante probleme este situaţia britanicilor ce locuiesc în UE şi cea a cetăţenilor UE 
care locuiesc în martie Regatul Unit.  

2 În afară de interesul cetăţenilor, celelalte priorităţile ale Parlamentului European în acest 
moment sunt întemeiate pe  faptul că: nu poate exista un compromis între securitate şi viitoarea relaţie 
economică; procesul de pace din Irlanda de Nord trebuie să continue (trebuie evitată o graniţă rigidă cu 
Republica Irlanda); Regatul Unit trebuie să-şi onoreze toate obligaţiile la care s-a angajat, inclusiv pe cele 
bugetare; orientările relaţiilor viitoare dintre UE şi Regatul Unit pot fi discutate doar după ce s-a făcut un 
progres substanţial în negocierile privind plecarea Regatului Unit; statutul de membru al pieţei unice este 
posibil doar cu libera circulaţie a bunurilor, capitalului, serviciilor şi persoanelor. 
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Dezbaterea a arătat că prioritatea absolută este aceea de a proteja interesele 
cetăţenilor cei mai afectaţi de Brexit. Majoritatea liderilor grupurilor politice au 
convenit că UE 27 va rămâne unită şi îşi va proteja interesele. Toate grupurile de stânga 
au subliniat că pentru ele prioritate înseamnă protecţia socială. Mai mulţi lideri au 
subliniat că Brexit trebuie să reprezinte un catalizator pentru renaşterea UE. 

Tot în data de 5 aprilie a.c., a fost votată şi adoptată rezoluţia3 privind negocierile 
cu Regatul Unit ca urmare a notificării intenţiei sale de a se retrage din Uniunea 
Europeană, prin  care se cere un tratament corect pentru cetăţenii europeni, iar 
procesul de negociere trebuie să reflecte pe deplin poziţiile şi interesele cetăţenilor din 
UE-27, inclusiv ale celor din Irlanda, deoarece acest stat membru va fi deosebit de 
afectat de retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Statutul şi drepturile 
acestora trebuie să se supună principiilor reciprocităţii, echităţii şi nediscriminării, mai 
arată textul. 

Deputaţii europeni subliniază că Marea Britanie rămâne un stat membru până la 
plecarea oficială, acest lucru presupunând drepturi şi obligaţii, inclusiv angajamente 
financiare care s-ar putea prelungi dincolo de data retragerii. Însă, negocierile privind 
modalitatea de ieşire a Marii Britanii din UE pot declanşa discuţii despre posibile 
aranjamente tranzitorii. Acestea nu pot dura mai mult de 3 ani, iar acordul privind 
viitoarea relaţie Regatul Unit–UE nu poate fi încheiat decât după ce Marea Britanie a 
părăsit UE. 

Deputaţii cer ambelor părţi să acţioneze cu bună-credinţă şi în completă 
transparenţă pentru a asigura o retragere corectă. Rezoluţia mai menţionează că  Marea 
Britanie ar încălca legislaţia UE dacă ar negocia acorduri comerciale cu state terţe 
înainte de a părăsi UE. În acest timp, Marea Britanie va continua să se bucure de 
drepturile sale de membru UE până la momentul retragerii. Totodată, va trebui să îşi 
îndeplinească şi obligaţiile, inclusiv cele financiare, care rezultă printre altele din 
bugetul UE actual pe termen lung. Astfel de angajamente financiare ar putea exista şi 
după data retragerii, se mai spune în text. 

 Eliminarea taxelor de roaming 

Prin votul din plenul Parlamentului  European, din 6 aprilie a.c., deputaţii au 
îndepărtat şi ultimul obstacol în calea eliminării complete a taxelor de roaming aplicate 
utilizatorilor4. 

Eliminarea taxelor de roaming pentru utilizatori, programată pentru 15 iunie 
2017, va permite consumatorilor să poată iniţia apeluri, să trimită SMS-uri şi să 
folosească date pe mobil atunci când călătoresc în alt stat UE, la acelaşi cost ca şi acasă. 
Parlamentul a eliminat ultimul obstacol - acordul privind preţurile maxime pe care 

                                                           

3 Rezoluţia Parlamentului European din 5 aprilie 2017 referitoare la negocierile cu Regatul Unit 
ca urmare a notificării intenţiei sale de a se retrage din Uniunea Europeană - 2017/2593(RSP) 

4 Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 6 aprilie 2017 referitoare la propunerea de 
regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 
531/2012 în ceea ce priveşte normele referitoare la pieţele de roaming cu ridicata (COM(2016)0399 – C8-
0219/2016 – 2016/0185(COD)) (Procedura legislativă ordinară: prima lectură) şi Poziţia Parlamentului 
European adoptată în primă lectură la 6 aprilie 2017 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2017/... al 
Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 531/2012 în ceea ce 
priveşte normele referitoare la pieţele de roaming cu ridicata (Text cu relevanţă pentru SEE) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+CRE+20170405+SIT+DOC+PDF+V0//RO&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0102+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2017/2593(RSP)
Rezoluţia%20legislativă%20a%20Parlamentului%20European%20din%206%20aprilie%202017%20referitoare%20la%20propunerea%20de%20regulament%20al%20Parlamentului%20European%20și%20al%20Consiliului%20de%20modificare%20a%20Regulamentului%20(UE)%20nr.%20531/2012%20în%20ceea%20ce%20privește%20normele%20referitoare%20la%20piețele%20de%20roa
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0128+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO#BKMD-5
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0128+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO#BKMD-5
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companiile şi le pot aplica reciproc pentru utilizarea reţelelor - prin aprobarea acordului 
informal cu Consiliul.  

Acordul informal între Consiliu şi Parlament  priveşte preţurile maxime pe care 
companiile şi le pot aplica reciproc pentru utilizarea reţelelor în roaming. Aceste costuri 
afectează indirect facturile finale ale consumatorilor.  

Limite mai mici pentru transferul de date ar putea permite consumatorilor UE să 
acceseze mai multe date cum ar fi, de exemplu, conţinut audiovizual, atunci când 
călătoresc dintr-o ţară în alta. Aceste limite mai mici de preţuri ar putea deschide piaţa 
pentru operatori mici şi virtuali. 

Raportorul Miapetra Kumpula-Natri (S&D, FI) consideră că adoptarea 
rezoluţiilor reprezintă „o mare victorie pentru consumatorii europeni. (…) Putem 
sărbători acum faptul că de la 15 iunie a.c. nu vor mai fi taxe de roaming. Utilizatorii 
care vor călători prin Europa vor putea verifica mail-ul, vor putea utiliza hărţi, vor 
putea încărca fotografii pe reţelele sociale şi vor putea telefona şi trimite SMS-uri 
acasă fără costuri suplimentare.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20170130IPR60199/end-of-mobile-roaming-charges-deal-on-lower-wholesale-price-capshttp:/www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20170130IPR60199/end-of-mobile-roaming-charges-deal-on-lower-wholesale-price-caps
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PRESEDINŢIA MALTEZĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 
 

Reuniunea Consiliului agricultură şi pescuit  

În cadrul reuniunii din data de 3 aprilie 2017, miniştrii au avut un schimb de 
opinii cu privire la reformarea şi simplificarea politicii agricole comune (PAC) prin 
modificarea Regulamentului omnibuz şi a altor regulamente5. Acestea fac parte din 
revizuirea cadrului financiar multianual. Dintre modificările propuse enumerăm: 
introducerea unui instrument de stabilizare a veniturilor sectoriale specifice în 
dezvoltarea rurală; reguli mai simple pentru accesul la împrumuturi şi alte instrumente 
financiare; o mai mare putere de apreciere pentru statele membre în ceea ce priveşte 
aplicarea definiţiei unui „fermier activ6”; norme mai simple şi mai flexibile pentru 
tinerii fermieri; modificări ale programelor operaţionale în sectorul fructelor şi 
legumelor; simplificarea procedurii de disciplină financiară. 

În cadrul reuniunii, Comisia Europeană a prezentat rezultatele raportului 
privind punerea în aplicare a obligaţiei privind zonele de interes ecologic (ZIE) în 
cadrul schemei de plăţi directe de ecologizare.  

                                                           

5 Regulamentul (UE, EURATOM) NR. 966/2012, precum şi regulamentele de bază a PAC:  plăţile 
directe, dezvoltarea rurală, organizarea comună a pieţelor şi Regulamentul orizontal. 

6 Termenul „fermier activ” are, încă, nevoie de clarificări tehnice atât în ceea ce priveşte 
redefinirea în sine, cât şi de o simplificare a metodei actuale de stabilire a statutului de fermier activ. 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7766-2017-INIT/ro/pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0966&from=RO
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Raportul Comisiei Europene arată că doar 70% din terenurile arabile respectă 
obligaţia de stabilire a ZIE, iar cele mai comune forme sunt cele considerate productive, 
urmate de terenurile lăsate în pârloagă. Prin utilizarea anumitor practici agricole a ZIE 
se poate contribui la abordarea impactului asupra mediului, rezultând efecte pozitive 
asupra biodiversităţii, solului, apei şi schimbărilor climatice. 

De asemenea, miniştrii au fost informaţi cu privire la ultimele evoluţii ale 
recentului scandal legat de carnea din Brazilia. Comisia Europeană a informat miniştrii 
cu privire la măsurile întreprinse pentru a proteja consumatorii europeni. În acest sens 
în data de 28 martie a.c., a avut loc întâlnirea dintre dl Vytenis Andriukaitis, comisarul 
european responsabil pentru sănătate şi siguranţă alimentară şi dl Blairo Maggi, 
ministru agriculturii din Brazilia. Conform declaraţiei făcute se vor efectua controale de 
audit în Brazilia, cel mai târziu în luna mai 2017, şi se va cere transparenţă din partea 
autorităţilor braziliene.  

În cadrul reuniunii, miniştrii au discutat despre simplificarea PAC, punând 
accent pe legislaţia secundară şi perioada de după 2020, care se doreşte benefică pentru 
transparenţa şi certitudinea juridică.   

Tot cu această ocazie, Consiliul a decis să mobilizeze Fondul de solidaritate al UE 
pentru a ajuta Regatul Unit al Marii Britanii, Ciprul şi Portugalia să repare daunele 
provocate de dezastre naturale7.  

 

Reuniunea Consiliului afaceri externe 

Temele care au constituit ordinea de zi a reuniunii din 3 aprilie 2017, de la 
Luxemburg, au fost Siria, Yemen şi Libia. Reuniunea a fost prezidată de Înaltul 
Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate, dna Federica Mogherini.   

Miniştrii de externe au abordat subiectul privind sprijinirea viitorului Siriei 
şi al regiunii, în perspectiva conferinţei din  data de 4-5 aprilie a.c.  Astfel, au fost 
adoptate concluziile privind strategia UE  pentru Siria, condamnând cu fermitate 
încălcarea continuă a drepturilor omului şi abuzurile sistematice, precum şi încălcările 
dreptului internaţional umanitar de către toate părţile, în special de către regimul 
sirian. Un număr de 13,5 milioane de sirieni au nevoie de asistenţă umanitară, dintre 

                                                           

7 În urma inundaţiilor din decembrie 2015 şi ianuarie 2016, Regatul Unit va primi 60,3 milioane 
euro. Ciprul, care a fost afectat de secetă şi incendii între octombrie 2015 şi iunie 2016, va primi 7,3 
milioane euro. Portugalia a suferit din cauza incendiilor în august 2016 şi primeşte 3,93 milioane euro. 

 

Începând cu anul 2015, pentru a respecta cerinţa privind ZIE, fermierii care deţin un teren arabil mai 

mare de 15 hectare trebuie să se asigure că cel puţin 5% din acesta este „zonă de interes ecologic”, 

dedicată unor elemente benefice din punct de vedere ecologic, care se pot selecta dintr-o listă de 

„tipuri de ZIE” elaborată de autorităţile naţionale pe baza unei liste comune a UE. Lista UE acoperă o 

gamă largă de caracteristici sau zone dedicate biodiversităţii în mod direct - cum ar fi pârloagele sau 

elementele de peisaj - sau în mod indirect, prin reducerea factorilor de producţie agricolă şi/sau prin 

îmbunătăţirea protecţiei solului, de exemplu prin culturi secundare sau culturi fixatoare de azot13. 

Ariile ZIE se calculează utilizând factorii de ponderare care reflectă fiecare caracteristică a ZIE şi 

importanţa sa pentru biodiversitate. Factorii de ponderare variază de la 0,3 (pentru culturi secundare) 

şi 0,7  (pentru culturi fixatoare de azot) la 2  (garduri vii). 

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/andriukaitis/announcements/press-statement-fraudulent-practices-brazilian-meat-sector-agrifish-council-meeting-luxembourg-3_en
https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_ro
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/04/03-fac-conclusions-syria/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0639
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care 6,3 milioane de persoane strămutate în interiorul ţării, 1,5 milioane care trăiesc în 
condiţii de asediu, la aceştia adăugându-se 5 milioane de refugiaţi sirieni găzduiţi de 
către vecini şi în ansamblul regiunii. 

În plus, Consiliul a salutat poziţia comună a Înaltului Reprezentant şi a Comisiei 
Europene şi susţine obiectivele strategice ale UE în Siria, care se concentrează pe 6 
domenii-cheie:  

1. încheierea războiului printr-o tranziţie politică autentică, în conformitate 
cu RCSONU 2254, negociat de părţile implicate în conflict sub auspiciile trimisului 
special al ONU pentru Siria şi cu sprijinul unor importanţi actori internaţionali şi 
regionali;  

2. promovarea unei tranziţii semnificative şi favorabile incluziunii în Siria, 
în conformitate cu Rezoluţia 2254 a Consiliului de Securitate al ONU şi cu Comunicatul 
de la Geneva, prin sprijinirea consolidării opoziţiei politice; 

3. salvarea de vieţi omeneşti prin intervenţia promptă, efectivă, eficientă şi 
bazată pe principiile necesităţilor umanitare ale celor mai vulnerabili sirieni din 
întreaga ţară; 

4. promovarea democraţiei, a drepturilor omului şi a libertăţii de exprimare, 
prin consolidarea organizaţiilor societăţii civile siriene; 

5. tragerea la răspundere pentru crime de război în vederea facilitării unui 
proces de reconciliere naţională şi a justiţiei de tranziţie; 

6. sprijinirea rezilienţei populaţiei siriene şi a societăţii siriene. 

Referitor la conflictul din Yemen, miniştrii au discutat despre situaţia 
umanitară şi politică din ţară, în condiţiile în care 17 milioane de yemeniţi depind de 
ajutorul extern pentru a supravieţui, iar 7, 3 milioane sunt expuşi unui risc grav de 
foamete.  

Consiliul a adoptat concluziile făcând apel la toate părţile implicate în conflict 
pentru a lua măsurile necesare de a preveni şi combate toate formele de violenţă, 
inclusiv violenţa sexuală şi de gen. De asemenea, miniştrii condamnă încălcările 
drepturilor copilului şi recrutarea continuă a copiilor soldaţi precum şi accesul limitat al 
acestora la asistenţă medicală şi educaţie. Totodată, Consiliul şi-a exprimat 
disponibilitatea de a-şi intensifica eforturile de sprijinire a părţilor implicate în găsirea 
unei soluţii la conflict şi de a contribui la reconstrucţia viitoare a ţării. 

În cazul situaţiei din Libia, Înaltul Reprezentant a informat miniştrii cu privire 
la prima reuniune a Cvartetului privind Libia, din 18 martie 2017, la care a participat 
alături de  Organizaţia Naţiunilor Unite, Uniunea Africană şi Liga Statelor Arabe, cu 
scopul de a găsi o soluţie la criza din Libia.  În contextul dat, miniştrii au subliniat 
angajamentul Uniunii Europene de a sprijini poporul libian în găsirea unităţii şi 
stabilităţii pentru ţara lor, în cadrul oferit de Acordul politic libian. 

Tot în cadrul reuniunii, miniştrii au adoptat concluziile privind Somalia8, 
salutând recenta încheiere a procesului electoral şi alegerea preşedintelui Mohamed 
Abdullahi Farmaajo. În plus, Consiliul îşi reafirmă angajamentul pe termen lung faţă de 

                                                           

8 Concluziile din cadrul acestei reuniuni vor servi UE drept orientări în cadrul Conferinţei de la 
Londra privind Somalia care va avea loc în data de 11 mai 2017. 

http://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/fac/2017/04/03/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/04/03-fac-conclusions-somalia/
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această ţară şi recunoaşte necesitatea unui nou acord de parteneriat între Somalia şi 
comunitatea internaţională pentru înregistrarea unor progrese reale în obţinerea de 
rezultate privind principalele priorităţi în materie de securitate, politică şi dezvoltare. 

  

Reuniunea Eurogrup – 7 aprilie 2017 

Miniştrii de finanţe din statele UE ale zonei euro s-au reunit la Bruxelles pentru 
a analiza progresele înregistrate în cazul programelor de asistenţă macroeconomică 
pentru Grecia şi Cipru. Miniştrii europeni au fost informaţi cu privire la rezultatele 
iniţiale ale celei de a doua misiuni de supraveghere ulterioară aplicării programelor, 
care a avut loc la sfârşitul lui martie. 

Supravegherea ulterioară aplicării programului de asistenţă al UE se efectuează 
în state membre care au încheiat recent un program de asistenţă financiară. Scopul 
acestei supravegheri este să evalueze dacă există vreun risc ca ţara respectivă să nu îşi 
poată rambursa împrumuturile primite în cadrul programului. Supravegherea încetează 
atunci când ţara asistată a rambursat aproximativ 75% din împrumut. 

Eurogrup-ul şi-a continuat discuţiile anterioare referitoare la creşterea 
economică şi ocuparea forţei de muncă, concentrându-se de această dată pe necesitatea 
promovării investiţiilor. Obiectivul actual este de a conveni asupra unor principii 
comune care ar fi utilizate pentru a orienta politici naţionale favorabile investiţiilor. 
Aceasta reprezintă o continuare a dezbaterii din februarie a.c. privind uşurinţa 
desfăşurării activităţilor economice şi a unei discuţii din iulie 2016 referitoare la 
promovarea investiţiilor. 

Miniştrii de finanţe au asistat la prezentarea preşedintelui Consiliului de 
supraveghere al Băncii Centrale Europene (BCE), dna Danièle Nouy, despre Raportul 
anual al BCE privind activităţile de supraveghere din 2016 şi priorităţile pentru 2017. 
Aceste prezentări au loc cu regularitate, de obicei de două ori pe an. 

 

Sprijinirea viitorului Siriei şi al regiunii 
Conflictul din Siria reprezintă cel mai mare dezastru umanitar din lume fără 

termen de comparaţie în istoria recentă. 

În data de 5 aprilie 2017, a avut loc, la Bruxelles, Conferinţa privind viitorul 
Siriei şi al regiunii, în care a fost abordată situaţia actuală din Siria şi impactul crizei 
internaţionale. 

Conferinţa de la Bruxelles continuă lucrările Conferinţei de la Londra9, din 4 
februarie 2016, privind sprijinirea Siriei şi a regiunii.  

Uniunea Europeană, Germania, Kuweit, Norvegia, Qatar, Regatul Unit şi 
Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) au asigurat împreună preşedinţia Conferinţei. 

                                                           

9 În urmă cu 1 an, comunitatea internaţională s-a reunit la Londra sub conducerea Regatului 
Unit, a Germaniei, a Kuweitului, a Norvegiei şi a Organizaţiei Naţiunilor Unite, reiterându-şi solidaritatea 
cu milioanele de persoane vulnerabile care trăiesc în Siria şi cu refugiaţii sirieni şi comunităţile-gazdă 
afectate din regiune şi ducând mai departe angajamentele asumate în cadrul celor trei conferinţe 
anterioare ale donatorilor desfăşurate în Kuweit în perioada 2013-2015. 

https://www.supportingsyria2016.com/


 PRESEDINŢIA MALTEZĂ A CONSILIULUI UNIUNII 

EUROPENE

 

11 

 

S-au reunit reprezentanţi ministeriali din 70 de delegaţii, inclusiv din UE, dar şi 
din comunitatea internaţională, principalii donatori şi reprezentanţi ai societăţii civile, 
precum  organizaţii umanitare şi de dezvoltare. 

A fost condamnată utilizarea armelor chimice de către guvernul sirian şi statul 
islamic (ISIL/Da’esh), aşa cum a rezultat din ancheta comună desfăşurată de ONU şi de 
OIAC (Organizaţia pentru interzicerea armelor chimice) cu privire la  atacurile de la 
Khan Sheikun. 

Participanţii au convenit că este necesar un sprijin financiar semnificativ pentru 
a răspunde nevoilor majore şi pentru a consolida rezilienţa populaţiei vulnerabile din 
aceste zone. Donaţiile făcute în cadrul reuniunii s-au ridicat la suma de 6 miliarde 
dolari pentru 2017, iar angajamentele multianuale, pentru perioada 2018-2020, au 
însumat 3,73 miliarde dolari. 

S-a evidenţiat faptul că asistenţa umanitară trebuie să fie însoţită de o 
soluţionare durabilă a conflictului prin intermediul unui proces de tranziţie politică 
coordonat de Siria, pe baza rezoluţiilor relevante ale Consiliului de Securitate şi în mod 
special în temeiul Rezoluţiei 2254 a CSONU şi al Comunicatului de la Geneva. 
Conferinţa reconfirmă  angajamentul comunităţii internaţionale de a continua să ofere 
asistenţă sirienilor aflaţi în dificultate, precum şi comunităţilor care îi găzduiesc, şi a 
evaluat condiţiile în care ar putea fi furnizată asistenţa ulterioară încheierii unui acord o 
dată cu demararea unui proces credibil de tranziţie politică. 
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 Justiţie, consumatori şi egalitate de gen 

Rezervarea vacanţelor pe internet 

În timp ce rezervarea hotelurilor şi a zborurilor pe internet devine din ce în ce 
mai obişnuită, consumatorii se confruntă cu un număr tot mai mare de probleme legate 
de serviciile on-line de călătorie. În prezent, aceste servicii fac obiectul celor mai 
frecvente plângeri ale consumatorilor, conform datelor comunicate de Centrele 
Europene ale Consumatorilor. 

În octombrie 2016, Comisia Europeană şi autorităţile de protecţie a 
consumatorilor din UE au lansat o verificare coordonată a unui număr de 352 de site-
uri de comparare a preţurilor şi de rezervări de călătorie de pe tot teritoriul 
UE. Examinarea la nivelul întregii UE a site-urilor („acţiune de verificare”) constă într-
un set de verificări efectuate simultan de către autorităţile de protecţie a consumatorilor 
din diferite ţări. Aceste verificări arată dacă legislaţia UE din acest domeniu este 
respectată. Dacă verificările identifică o încălcare a legislaţiei UE privind protecţia 
consumatorilor, autorităţile iau legătura cu societăţile implicate şi le solicită să 
remedieze neregulile. „Acţiunile de verificare” anterioare au vizat: companiile aeriene 
(2007), conţinutul pentru telefoane mobile (2008), produsele electronice (2009), 
biletele on-line (2010), creditele de consum (2011), conţinuturile digitale  
(2012), serviciile de călătorie (2013), garanţiile pentru produse electronice (2014) 
şi Directiva privind drepturile consumatorilor (2015). 

În fiecare an, Comisia Europeană coordonează verificarea site-urilor dintr-un 
anumit sector cu ajutorul Reţelei de cooperare pentru protecţia consumatorilor (CPC), 
care reuneşte autorităţile din 28 de ţări (26 de state membre ale UE, Norvegia şi 
Islanda). Autorităţile sunt responsabile cu asigurarea respectării legislaţiei UE în 
materie de protecţie a consumatorilor în UE.  

S-a constatat că preţurile nu erau fiabile pe 235 de site-uri, adică două treimi 
dintre cele verificate. Din numărul total de site-uri, 23,6 % comparau preţurile cazării, 

http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweeps/digital_contents/index_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweeps/travel_services/index_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweeps/guarantees/index_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweeps/directive/index_en.htm
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21,3 % preţurile biletelor (de avion, de vapor, de tren şi de autobuz) şi 5,1 % preţurile 
maşinilor de închiriat, în timp ce 44,6 % ofereau o comparaţie combinată de produse şi 
servicii (bilete, cazare, pachete de vacanţă etc.). 

Autorităţile au solicitat site-urilor în cauză să respecte legislaţia UE privind 
protecţia consumatorilor, care le impune să practice o transparenţă totală în materie de 
preţuri şi să îşi prezinte ofertele în mod clar de la începutul procesului de rezervare.  
Dacă site-urile nu se conformează, autorităţile naţionale pot iniţia proceduri 
administrative sau judiciare, fie direct, fie prin intermediul instanţelor naţionale, în 
funcţie de legislaţia naţională aplicabilă. 

Politica UE privind comunitatea romă 

Ziua Internaţională a Romilor, 8 aprilie 2017 

Declaraţia comună a vicepreşedintelui Frans Timmermans şi a comisarilor 
Marianne Thyssen, Vĕra Jourová şi Corina Creţu  

„Egalitatea de tratament şi drepturile fundamentale sunt piatra de temelie a 
Uniunii Europene. Romii se confruntă cu o lungă istorie de excludere socială şi de 
prejudecăţi. Minoritatea cea mai numeroasă din Europa – 6 milioane de romi trăiesc 
în UE – continuă să fie discriminată şi marginalizată. 

Suntem hotărâţi să continuăm să combatem atitudinile negative faţă de romi şi 
să facem eforturi pentru integrarea deplină a acestei minorităţi în toate societăţile şi 
ţările din UE. 

Din 2011, Comisia Europeană a colaborat îndeaproape cu statele membre 
pentru a combate discriminarea şi a promova incluziunea socială şi economică a 
romilor, în special prin investiţii ale politicii de coeziune în integrarea socială, precum 
şi proiecte de dezvoltare a capitalului uman şi de regenerare urbană. Deşi s-au făcut 
progrese, rămân multe de făcut pentru a îmbunătăţi condiţiile de trai ale romilor şi 
pentru a construi o societate favorabilă incluziunii. 

Facem apel la statele membre10 să îşi accelereze eforturile în sprijinul romilor: 
fiecare ţară din UE ar trebui să respecte legislaţia împotriva discriminării şi să 
asigure punerea în aplicare a acesteia; toţi copiii romi ar trebui să aibă acces la 
educaţie nesegregată; autorităţile naţionale ar trebui să prevină evacuările forţate şi 
să sprijine accesul la locuinţe. La un nivel mai general, îndemnăm statele membre să 
dea dovadă de angajament politic şi să definească o viziune pe termen lung pentru 
combaterea discriminărilor şi a atitudinilor negative faţă de romi. 

Aşa cum au stabilit miniştrii afacerilor sociale în decembrie 201611, Comisia va 
lansa o evaluare a cadrului UE pentru strategiile naţionale de integrare a romilor. 
Această evaluare va examina impactul instrumentelor europene şi naţionale utilizate 
până în prezent şi va sugera modalităţi de a îmbunătăţi strategiile şi de a le spori 
eficacitatea în ceea ce priveşte promovarea incluziunii romilor. 

Integrarea şi acceptarea începe la nivel individual. Facem apel la toţi cetăţenii 
UE să recunoască şi să respecte egalitatea de şanse a romilor, precum şi rolul unic pe 
care îl joacă istoria şi cultura acestora.” 

                                                           

10 Fişă informativă: Progresele statelor membre în ceea ce priveşte integrarea romilor 

11 Concluziile din 2016 ale Consiliului privind integrarea romilor 

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/roma-report-2016-factsheet_en.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15406-2016-INIT/ro/pdf
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Din activitatea preşedintelui CE, dl Jean-Claude Juncker  

 

Declaraţia în urma atacurilor de la Stockholm, 7 aprilie 2017 

„Gândurile noastre se îndreaptă, în prezent, către poporul suedez în urma 
evenimentelor tragice din Stockholm. În numele Comisiei Europene, aş dori să 
transmit sincere condoleanţe familiilor victimelor şi să salut eforturile temerare ale 
primelor persoane care au sosit atât de rapid la locul faptei. (…) Oferim sprijinul 
nostru şi suntem solidari cu cetăţenii şi autorităţile suedeze. Un atac împotriva 
oricăruia dintre statele membre este un atac împotriva tuturor.” 

 

Poziţia preşedintelui Juncker cu privire la situaţia din Siria  

Un oribil atac cu arme chimice asupra civililor a lovit oraşul Khan Shaykhun, în 
data de 4 aprilie 2017. Ca răspuns, SUA au lansat atacuri aeriene asupra bazei aviatice 
Shayrat. SUA au informat UE că aceste atacuri au fost limitate şi au încercat să 
descurajeze continuarea atrocităţilor comise cu arme chimice. Preşedintele Juncker 
condamnă utilizarea armelor chimice şi consideră că uzul unor astfel de arme necesită 
un răspuns. Totodată, preşedintele Juncker face o distincţie clară între raidurile aeriene 
asupra unor obiective militare şi utilizarea de arme chimice împotriva civililor. Trebui 
să fie intensificate eforturile pentru a opri spirala violenţei din Siria şi pentru a asigura 
o pace de durată.   

 

Declaraţia preşedintelui Juncker în urma atacurilor de la Sankt Petersburg  

„Sunt şocat şi întristat de atentatele de la metrou din Sankt Petersburg.  Din 
păcate, nu este prima dată când cetăţenii acestui frumos oraş au avut de suferit de pe 
urma acestor tragedii.  Compasiunea şi gândurile noastre se îndreaptă către victime 
şi familiile acestora, precum şi către poporul rus. Nimic nu poate justifica astfel de 
acte barbare.” 

 

Scrisoare de felicitare din partea preşedinţilor Juncker şi Tusk pentru 

preşedintele Serbiei, Aleksandar Vučić  

„Vă felicităm pentru alegerea dumneavoastră ca preşedinte al Serbiei, 
confirmând, astfel, sprijinul puternic de care beneficiaţi din partea populaţiei din ţara 
dumneavoastră. Acest vot arată că populaţia din Serbia îşi doreşte să urmeze integral 
calea europeană aleasă de dumneavoastră, care va conduce la aderarea la UE.              
Vă dorim mult succes în continuarea pe această direcţie prin promovarea reformelor 
asociate cu procesul de aderare care va aduce o viaţă mai bună pentru toţi cetăţenii. 
Stabilitatea şi buna funcţionare a instituţiilor, statul de drept şi lupta împotriva 
corupţiei sunt cruciale pentru continuarea dezvoltării economice.  Suntem încrezători 
că veţi continua să promovaţi cooperarea şi reconcilierea în regiune, esenţială pentru 
stabilitate, pace şi prosperitate.”  
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