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PRESEDINŢIA ESTONIANĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 
 

Summitul UE-Ucraina 

În perioada 12-13 iulie 2017 a avut loc la Kiev cel de al 19-lea summit Uniunea 
Europeană-Ucraina. Acesta a avut drept fundal finalizarea procesului de ratificare a 
Acordului de asociere dintre UE şi Ucraina şi eliminarea, începând din luna iunie, a 
obligativităţii vizelor pentru cetăţenii ucraineni care călătoresc în spaţiul Schengen. 

Uniunea Europeană a fost reprezentată la acest summit de preşedintele Comisiei 
Europene, Jean-Claude Juncker, şi de preşedintele Consiliului European, Donald Tusk. 
Ucraina a fost reprezentată de preşedintele Petro Poroşenko. Din partea Comisiei 
Europene au mai participat şi vicepreşedintele Valdis Dombrovskis şi comisarii 
Johannes Hahn şi Cecilia Malmström. 

Luând cuvântul la conferinţa de presă comună, preşedintele Comisiei Europene, 
Jean-Claude Juncker, a declarat: „(…)au fost luate în ultimii trei ani mai multe măsuri 
decât în ultimii douăzeci; Ucraina ar trebui să fie mândră de ceea ce a realizat”. 

Agenda summitului s-a axat pe trei teme principale: 

 conflictul din estul Ucrainei şi anexarea ilegală de către Rusia a Crimeei şi 
a Sevastopolului, inclusiv punerea în aplicare a acordurilor de la Minsk; 

 procesul de reformă; 

 situaţia la nivel regional şi internaţional. 

De la ultimul summit UE-Ucraina, care a avut loc la Bruxelles, în noiembrie 
2016, s-au înregistrat progrese semnificative, care au adus schimbări pozitive în vieţile 
cetăţenilor din Ucraina şi din UE. 



 PRESEDINŢIA ESTONIANĂ A CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE

 

5 

 

Ratificarea, în data de 11 iulie 2017, a acordului de asociere, inclusiv a acordului 
de liber schimb aprofundat şi cuprinzător (AA/ALSAC),va fi urmată de intrarea 
acordului pe deplin în vigoare începând 
cu 1 septembrie 2017. Acordul de 
asociere stabileşte un plan de acţiune 
pentru programul ambiţios de reformă 
al Ucrainei şi stimulează schimburile 
comerciale şi investiţiile dintre cele 
două părţi.  

Uniunea Europeană şi-a 
reafirmat sprijinul ferm faţă de 
unitatea, suveranitatea, independenţa 
şi integritatea teritorială a Ucrainei. Uniunea Europeană condamnă şi nu recunoaşte 
anexarea ilegală a Peninsulei Crimeea şi a oraşului Sevastopol de către Federaţia Rusă. 
Liderii au reiterat că punerea în aplicare deplină a acordurilor de la Minsk constituie 
baza pentru o soluţionare paşnică şi durabilă a conflictului din estul Ucrainei. De 
asemenea, au discutat despre deteriorarea continuă a situaţiei drepturilor omului în 
zonele care nu sunt controlate de guvern, din regiunile Doneţk şi Luhansk, precum şi 
despre încălcările drepturilor persoanelor care nu recunosc anexarea ilegală a tătarilor 
din Crimeea, precum şi a cetăţenilor ucraineni şi a persoanelor care aparţin altor 
grupuri etnice şi religioase. 

Liderii au evaluat stadiul punerii în aplicare a reformelor ambiţioase, având în 
vedere că autorităţile ucrainene au întreprins reforme profunde şi fără precedent în 
multe domenii, printre care: 

 descentralizarea, 

 radiodifuziunea publică, 

 lupta împotriva corupţiei, 

 sistemul judiciar, 

 reforma poliţiei, 

 administraţia publică, 

 gestionarea finanţelor publice şi achiziţiile, 

 comerţul, 

 energia, 

 sistemul bancar, 

 asistenţa medicală. 

În cadrul summitului, liderii UE au subliniat importanţa continuării acestor 
eforturi, consolidarea reformelor, punerea lor în aplicare în vederea combaterii 
corupţiei. În acest sens, este esenţial să se dea un nou impuls consolidării  
independenţei instituţiilor anticorupţie, cum ar fi Biroul naţional anticorupţie, 
suspendării extinderii obligaţiei de a completa o declaraţie de avere online pentru 
activiştii din cadrul ONG-urilor anticorupţie, creării unei instanţe superioare dedicate 
cazurilor de corupţie şi asigurării transparenţei în procesul de selecţie a judecătorilor la 
Curtea Supremă. Preşedintele Poroşenko a prezentat Strategia 2020 şi Planul de 
acţiune al guvernului pentru perioada 2017-2020. Ambele părţi au recunoscut 
importanţa accelerării în continuare a reformelor şi a aplicării lor susţinute. 
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Reuniunea Consiliului pentru afaceri economice şi financiare 

(ECOFIN)  

La 11 iulie 2017, Consiliul ECOFIN a emis recomandările şi avizele sale pentru 
2017 privind politicile economice, de ocupare a forţei de muncă şi bugetare ale statelor 
membre. Acest moment a reprezentat etapa finală a „Semestrului european” 2017, un 
proces anual de monitorizare a politicilor. Recomandările au fost aprobate de Consiliul 
European din iunie a.c.  

În martie 2017, Consiliul European a aprobat următoarele priorităţi: 

 stimularea investiţiilor; 

 urmărirea realizării de reforme structurale; 

 politici bugetare responsabile. 

Semestrul european presupune monitorizarea simultană a politicilor economice, 
bugetare şi de ocupare a forţei de muncă ale statelor membre, în cursul unei perioade 
de şase luni în fiecare an. 

Ţinând cont de orientările oferite de Consiliul European, în luna martie, statele 
membre prezintă, în luna aprilie a.c.: 

 programe naţionale de reformă pentru politicile lor economice. Acestea 
stabilesc un scenariu macroeconomic pe termen mediu, obiective naţionale în ceea ce 
priveşte punerea în aplicare a Strategiei UE pentru ocuparea forţei de muncă şi creştere 
economică „Europa 2020”, identificarea principalelor obstacole în calea creşterii 
economice, precum şi măsuri de susţinere a iniţiativelor menite să stimuleze creşterea 
economică pe termen scurt; 

 programe de stabilitate sau de convergenţă pentru politicile lor bugetare. 
Ţările din zona euro prezintă programe de stabilitate, în timp ce statele membre din 
afara zonei euro prezintă programe de convergenţă. Aceste programe stabilesc obiective 
bugetare pe termen mediu, principalele ipoteze cu privire la evoluţia economică 
preconizată, o descriere a măsurilor de politică bugetară şi economică şi o analiză a 
modului în care modificările ipotezelor ar putea afecta situaţia bugetară şi a datoriei. 

Ulterior, Consiliul European adoptă recomandările şi avizele specifice fiecărei 
ţări. Acesta oferă explicaţii pentru cazurile în care recomandările nu corespund celor 
propuse de Comisie. Recomandările specifice fiecărei ţări pentru 2017 se adresează 
unui număr de 27 dintre cele 28 de state membre ale UE. Pentru a evita suprapunerile, 
nu există recomandări specifice fiecărei ţări adresate Greciei, deoarece aceasta face 
obiectul unei supravegheri consolidate a politicilor în cadrul unui program de ajustare 
economică. 

Totodată, Consiliul ECOFIN a adoptat concluzii cu privire la evaluarea de către 
Comisia Europeană a Planului de acţiune al UE privind uniunea pieţelor de capital. 

Astfel, miniştrii europeni şi-au reînnoit angajamentul faţă de planul de acţiune, 
care are drept obiectiv asigurarea unei veritabile uniuni a pieţelor de capital până 
la sfârşitul anului 2019. Aceştia şi-au exprimat sprijinul faţă de o serie de iniţiative 
prioritare stabilite de Comisia Europeană. Concluziile Consiliului ECOFIN privind 
evaluarea la jumătatea perioadei a Planului de acţiune privind uniunea pieţelor de 
capital evidenţiază evoluţia pozitivă până în prezent, aproape două treimi dintre 
acţiunile propuse fiind deja realizate. Cu toate acestea, au apărut o serie de provocări de 
la lansarea planului în septembrie 2015, iar odată cu ele a apărut nevoia consolidării 
acestuia. 

http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/07/11-conclusions-mid-term-review-capital-markets-union-action-plan/
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/07/11-conclusions-mid-term-review-capital-markets-union-action-plan/
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/07/11-conclusions-mid-term-review-capital-markets-union-action-plan/
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Consiliul ECOFIN a reconfirmat următoarele priorităţi ale planului: 

- consolidarea pieţelor de capital astfel încât să atragă mai multe investiţii, 
inclusiv străine, pentru întreprinderile şi proiectele de infrastructură din Europa; 

- îmbunătăţirea accesului la finanţare, în special pentru IMM-urile şi 
întreprinderile nou-înfiinţate din Europa, cu precădere în sectoarele inovatoare. 

La aproape doi ani de la lansarea planului, redresarea economică la nivelul UE 
este din ce în ce mai amplă. Cu toate acestea, ratele de investiţii se situează în 
continuare sub nivelurile de dinainte de criză, iar acest lucru continuă să aibă un impact 
negativ asupra creşterii pe termen lung. 
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COMISIA EUROPEANĂ 
 

 Procedura de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor 

Pachetul de acţiuni în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor pentru 
luna iulie  

Prin pachetul lunar de decizii privind constatarea neîndeplinirii obligaţiilor, 
Comisia Europeană  urmăreşte acţionarea în justiţie a statelor membre care nu şi-au 
îndeplinit obligaţiile ce le revin în temeiul legislaţiei UE. Aceste decizii, care vizează 
diverse sectoare şi domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea 
corespunzătoare a legislaţiei UE, în beneficiul cetăţenilor şi al întreprinderilor. 

1. Agricultură şi dezvoltare rurală 

Avize motivate: 

Comisia invită Ciprul, Italia şi Regatul Unit să transpună măsurile privind 
standardele de comercializare a anumitor produse lactate. 

2. Concurenţă 

Avize motivate: 

Comisia solicită Bulgariei, Ciprului, Greciei, Letoniei, Maltei, Portugaliei şi 
Republicii Cehe să transpună Directiva privind acţiunile în despăgubire în cazul 
încălcării dispoziţiilor legislaţiei în materie de concurenţă. 

3. Afaceri economice şi financiare 

O sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene 

Comisia trimite Slovenia în faţa Curţii de Justiţie în legătură cu transpunerea 
normelor bugetare.  

4. Piaţa unică digitală 

Sesizări ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene 
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Reducerea costurilor cu tehnologiile în bandă largă: Comisia decide să trimită 3 
state membre1 în faţa Curţii de Justiţie.  

5. Ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale şi incluziune 

Sesizări ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene 

Comisia trimite Croaţia în faţa Curţii, pentru necomunicarea măsurilor naţionale 
de transpunere a normelor UE de punere în aplicare a Directivei privind detaşarea 
lucrătorilor. 

6. Energie 

Avize motivate: 

Energie nucleară: Comisia solicită Austriei, Croaţiei, Italiei, Portugaliei şi 
Republicii Cehe să respecte în totalitate Directiva privind deşeurile radioactive. 

7. Mediu 

O sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene 

Comisia solicită suspendarea imediată a activităţilor de exploatare a pădurii 
Bialowieza din Polonia. 

Avize motivate: 

Pungi din plastic: Comisia solicită Spaniei să aplice normele UE privind pungile 
de transport din plastic subţiri; 

Deşeuri: Comisia trimite un ultim avertisment Spaniei pentru a nu fi elaborat şi 
revizuit planuri de gestionare a deşeurilor pentru mai multe regiuni. 

8. Stabilitate financiară, servicii financiare şi uniunea pieţelor de capital 

Sesizări ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene 

Comisia trimite Croaţia în faţa Curţii pentru nemodificarea legislaţiei privind 
privatizarea societăţii producătoare de energie INA-Industrija Nafte; 

Comisia trimite Spania în faţa Curţii de Justiţie pentru neîndeplinirea obligaţiei 
de a pune în aplicare normele UE privindu-i pe denunţători. 

Scrisori de punere în întârziere şi avize motivate: 

Servicii financiare: Comisia solicită Croaţiei, Irlandei, Republicii Cehe şi Ţărilor 
de Jos să pună în aplicare normele UE privind asigurările.  

9. Piaţă internă, industrie, antreprenoriat şi IMM-uri 

O sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene: 

Servicii: Comisia trimite Belgia în faţa Curţii de Justiţie a UE pentru restricţiile 
asupra contabililor. 

Scrisori de punere în întârziere: 

Emisii generate de automobile: Comisia solicită clarificări juridice suplimentare 
de la 5 state membre2. 

Avize motivate: 

                                                           

1 Belgia, Croaţia şi Slovacia 
2  Germaniei, Greciei, Luxemburgului, Spaniei şi Regatului Unit 
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Comisia trece la a doua etapă a procedurii de constatare a neîndeplinirii 
obligaţiilor în cazul Legii privind învăţământul superior din Ungaria; 

Comisia solicită Ungariei să elimine restricţiile impuse vânzătorilor cu 
amănuntul; 

Libera circulaţie a mărfurilor: Comisia solicită Spaniei să asigure libera 
circulaţiei a suplimentelor alimentare; 

Comisia solicită unui număr de 3 state membre3 să transpună noile norme 
privind echipamentele radio. 

10. Justiţie, consumatori şi egalitate de gen 

O scrisoare de punere în întârziere: 

Comisia iniţiază procedura de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor pentru 
legea din Ungaria privind ONG-urile finanţate din străinătate. 

11. Afaceri maritime şi pescuit 

Avize motivate: 

Amenajarea spaţiului maritim: Comisia invită 5 state membre4 să comunice 
măsurile naţionale de transpunere a Directivei privind amenajarea spaţiului maritim.  

12. Migraţie, afaceri interne şi cetăţenie  

O sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene 

Migraţia legală: Comisia trimite Belgia în faţa Curţii de Justiţie pe motiv că 
aceasta nu a furnizat norme comune pentru lucrătorii din afara UE. 

Avize motivate şi închideri de cazuri: 

Migraţia legală: Comisia solicită Belgiei, Croaţiei, Finlandei şi Suediei să asigure 
punerea integrală în aplicare a Directivei privind lucrătorii sezonieri şi închide cazurile 
împotriva Estoniei, Luxemburgului şi ROMÂNIEI 

Comisia abordează deficienţele de 
transpunere a Directivei privind lucrătorii sezonieri 
(Directiva 2014/36/UE). Directiva privind lucrătorii 
sezonieri, adoptată la 26 februarie 2014, stabileşte 
condiţiile de intrare şi de şedere a lucrătorilor 
sezonieri din afara UE şi defineşte drepturile acestor 
lucrători. Statele membre ar fi trebuit să transpună 
directiva în legislaţia lor naţională până la 30 
septembrie 2016. Comisia Europeană a trimis avize 
motivate Croaţiei şi Finlandei pentru necomunicare 
a măsurilor naţionale pe care le-au luat pentru a 
transpune Directiva privind condiţiile de intrare şi de şedere a resortisanţilor ţărilor 
terţe în scopul ocupării unui loc de muncă în calitate de lucrători sezonieri. Comisia a 
trimis avize motivate şi Belgiei şi Suediei pentru comunicarea parţială a măsurilor 
naţionale de transpunere a Directivei pe care le-au luat. La 24 noiembrie 2016, Comisia 
a trimis scrisori de punere în întârziere Belgiei,  Croaţiei,  Estoniei,  Finlandei,  
Luxemburgului, României şi Suediei pentru netranspunerea integrală a Directivei 

                                                           

3 Ciprului, Greciei şi Regatului Unit  
4 Bulgariei, Croaţiei, Ciprului, Finlandei şi Greciei. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:32014L0036
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privind lucrătorii sezonieri. Croaţia şi Finlanda nu au notificat, până în prezent, nicio 
măsură de transpunere a Directivei, iar Comisia consideră că măsurile comunicate 
de Belgia şi Suedia nu transpun integral toate dispoziţiile directivei în legislaţia lor 
naţională. Belgia, Croaţia, Finlanda şi Suedia au acum la dispoziţie două luni pentru a 
notifica Comisiei toate măsurile luate pentru a asigura punerea integrală în aplicare a 
directivei, după care Comisia poate decide să aducă aceste cazuri în faţa Curţii de 
Justiţie a UE. După ce a examinat măsurile comunicate de Estonia, Luxemburg şi 
România, Comisia a decis să închidă procedurile împotriva acestor state membre. 

13. Mobilitate şi transport 

O scrisoare de punere în întârziere şi avize motivate: 

Transporturi sustenabile: Comisia somează 8 state membre să transpună 
integral normele privind instalarea infrastructurii pentru combustibilii alternativi 

Comisia a trimis un aviz motivat Greciei, Irlandei, Maltei, Poloniei,  României, 
Sloveniei şi Regatului Unit , solicitându-le să îşi notifice cadrul naţional de politică 

bazat pe normele UE privind instalarea 
infrastructurii pentru combustibilii alternativi 
(Directiva 2014/94/UE). Cadrul naţional de politică 
este principalul instrument prevăzut de directivă 
pentru a asigura crearea unor infrastructuri 
suficiente pentru combustibili alternativi, inclusiv a 
unor puncte de reîncărcare pentru vehiculele 
electrice şi a unor puncte de realimentare cu gaz 
natural şi hidrogen, şi pentru a evita fragmentarea 
pieţei interne. Accelerarea instalării infrastructurii 
pentru combustibili alternativi este într-adevăr 

esenţială pentru a le oferi tuturor europenilor o mobilitate ecologică şi competitivă, aşa 
cum a stabilit Comisia în pachetul „Europa în mişcare”, adoptat în mai 2017. Aceste 7 
state membre au acum la dispoziţie două luni pentru a-şi îndeplini obligaţiile care le 
revin în temeiul directivei; în caz contrar, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de 
Justiţie a UE cu privire la acest caz. În plus, Comisia a decis, de asemenea, să trimită o 
scrisoare de punere în întârziere Suediei, care a notificat un cadru naţional de politică 
ce nu conţine elementele minime cerute de directivă. 

Un aviz motivat: 

Drepturile pasagerilor: Comisia solicită Greciei să aplice integral normele 
privind pasagerii care călătoresc pe mare şi pe căi navigabile interioare.  

14. Sănătate şi siguranţă alimentară 

Un aviz motivat: 

Comisia solicită Italiei să pună în aplicare măsurile necesare pentru a stopa 
răspândirea bacteriei „Xylella fastidiosa”. 

15. Impozitare şi uniune vamală 

Un aviz motivat: 

Fiscalitate: Comisia solicită Franţei să pună capăt tratamentului nefavorabil 
aplicat contribuabililor care obţin venituri din alte state. 

Avize motivate şi închideri de cazuri: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0094&amp;from=en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1460_ro.htm
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Fiscalitate: Comisia solicită Bulgariei, Ciprului şi Portugaliei să transpună noile 
norme privind transparenţa în cazul schimbului de informaţii referitoare la decizii 
fiscale. 

 

 Buget  

Viitorul finanţelor UE: un grup la nivel înalt5 prezintă propuneri de 
simplificare a accesului la fondurile UE 

În data de, 11 iulie 2017, grupul de experţi independenţi pentru politica de 
coeziune şi-a prezentat raportul final6 referitor la un cadru simplificat privind fondurile 
UE după 2020. 

Deşi realizările politicii de coeziune a UE sunt în mod incontestabil pozitive, 
numărul mare de norme care există în prezent nu facilitează întotdeauna activitatea 
administraţiilor locale care gestionează fondurile UE sau pe cea a întreprinderilor care 
doresc să solicite finanţare din partea UE. Prin urmare, simplificarea este esenţială, iar 
Comisia Europeană ar trebui să examineze modalităţi de a simplifica şi mai mult 
accesul la fondurile UE în cadrul bugetar pentru perioada de după 2020. 

Acesta este principalul mesaj pe care Grupul la nivel înalt pentru 
simplificare doreşte să îl integreze în discuţia cu privire la viitorul finanţelor UE, care a 
fost lansată de Comisie la 28 iunie prin publicarea documentului său de 
reflecţie special, ultimul dintr-o serie de cinci documente de reflecţie prezentate în 
urma publicării de către Comisie, la 1 martie, a Cărţii albe privind viitorul Europei. 

Potrivit acestui grup, arhitectura actuală a normelor este eficace, dar trebuie 
simplificată. Ar trebui menţinută guvernanţa partajată a gestionării pentru a se asigura 
încrederea reciprocă şi asumarea obiectivelor comune în materie de creştere si de 
creare a locurilor de muncă. Însă cea mai bună metodă de simplificare a normelor este 
reducerea numărului acestora; grupul propune norme care trebuie eliminate sau reduse 
drastic. 

Normele din cadrul diferitelor fonduri şi instrumente ale UE ar trebui 
armonizate în ceea ce priveşte ajutoarele de stat, achiziţiile publice şi metodele de 
rambursare a costurilor, pentru a facilita sinergiile şi pentru a permite beneficiarilor să 
solicite, pentru acelaşi proiect, fonduri UE din surse diferite. 

 Un cadru mult mai simplificat ar trebui să fie accesibil tuturor statelor membre 
şi regiunilor, cu condiţia ca acestea să îndeplinească o serie de criterii: sisteme fiabile de 

                                                           

5 Obiectivul Grupului la nivel înalt, lansat de Comisie în 2015, este de a identifica oportunităţi de 
eliminare a complexităţii inutile a normelor din cadrul politicii de coeziune, având în vedere atât 
evaluarea la jumătatea perioadei a cadrului financiar multianual (CFM) 2014-2020, la care grupul a adus 
o contribuţie semnificativă, cât şi dezbaterea privind cadrul bugetar pentru perioada de după 2020. 
Preşedintele Grupului la nivel înalt, Siim Kallas, a fost vicepreşedinte al Comisiei Europene însărcinat cu 
chestiuni administrative, audit şi antifraudă, dar şi cu transporturile. Pe lângă expertiza sa internă legată 
de fondurile UE, mandatele sale de prim-ministru şi de ministru de finanţe al Estoniei i-au oferit dlui 
Siim Kallas o perspectivă unică asupra modului în care sprijinul financiar al UE poate fi combinat în mod 
optim cu reformele de pe teren pentru a produce creştere economică. 
Cei doisprezece membri ai Grupului la nivel înalt reprezintă autorităţi naţionale şi regionale şi sectorul 
privat. Toţi au experienţă personală în gestionarea fondurilor UE, precum şi idei inovatoare de reformare 
a sistemului. 
6 Raport - Propunerea Grupului la nivel înalt pentru perioada post-2020, adresată factorilor de decizie. 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3323_ro.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/policy/how/improving-investment/high-level-group-simplification/
http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/policy/how/improving-investment/high-level-group-simplification/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1795_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1795_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-385_ro.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/how/improving-investment/hlg_simplification_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/how/improving-investment/hlg_simplification_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/policy/how/improving-investment/high-level-group-simplification/#1
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/reports/2017/esif-simplification-hlg-proposal-for-policymakers-for-post-2020
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gestiune şi control; un nivel semnificativ de cofinanţare naţională, pentru a încuraja 
realizarea de cheltuieli eficiente; identificarea principalelor reforme structurale în 
scopul implementării şi al concentrării asupra unui număr redus de domenii de 
politică, pentru a se putea obţine rezultate. 

 

 BREXIT  

Stadiul actual al negocierilor cu Regatul Unit, articolul 50 
În data de 29 martie 2017, Regatul Unit a notificat Consiliului European intenţia 

sa de a ieşi din Uniunea Europeană, în conformitate cu articolul 50 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană. În data de 29 aprilie 2017, Consiliul European special (articolul 
50), în formula UE 27, a adoptat un set de orientări politice, care definesc cadrul pentru 
negocieri şi stabilesc poziţiile şi principiile generale ale Uniunii Europene. În data de 3 
mai 2017, Comisia Europeană a prezentat o recomandare pentru deschiderea 
negocierilor cu Regatul Unit şi un proiect de directive de negociere, iar în data de 22 
mai 2017, Consiliul a autorizat deschiderea negocierilor cu Regatul Unit şi a desemnat 
Comisia drept negociator al Uniunii. Împreună cu orientările Consiliului European, 
convenit de liderii UE 27, aceste directive de negociere reprezintă priorităţile din prima 
fază a negocierilor.  

De asemenea, Comisia Europeană a emis documente de poziţie detaliate pentru 
negocierile cu Regatul Unit. Fiecare document face obiectul unui schimb de opinii între 
dl Michel Barnier, negociatorul şef al Comisiei, grupul de lucru ad-hoc care oferă 
asistenţă Consiliului şi Coreperului , precum şi cu grupul de coordonare pentru Brexit 
din Parlamentul European. Documentele  de poziţie care au fost publicate până în 
prezent fac referire la următoarele subiecte: 

1. drepturile cetăţenilor; 
2. reglementarea financiară; 
3. materiale nucleare şi echipamente de salvgardare (EURATOM); 
4. aspecte legate de funcţionarea instituţiilor, agenţiilor şi organismelor 

Uniunii; 
5. guvernanţa acordului privind articolul 50; 
6. mărfurile introduse pe piaţă în conformitate cu legislaţia Uniunii înainte 

de data retragerii; 
7. cooperare judiciară în materie civilă şi comercială; 
8. procedurile administrative şi judiciare în curs de desfăşurare; 
9. cooperarea poliţienească şi judiciară în materie penală în curs de 

desfăşurare. 
 Prima rundă de negocieri între Comisia Europeană şi Regatul Unit a avut loc la 

19 iunie a.c. Ambele părţi au convenit să creeze grupuri de lucru privind drepturile 

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/04/29-euco-brexit-guidelines/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/04/29-euco-brexit-guidelines/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/04/29-euco-brexit-guidelines/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1170_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1170_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1170_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1170_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/essential-principles-citizens-rights_en_2.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/financial-settlement-essential-principles-position-paper_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/essential-principles-euratom_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/essential-principles-functioning-institutions-agencies-bodies_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/essential-principles-functioning-institutions-agencies-bodies_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/essential-principles-governance_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/essential_principles_goods_1.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/essential_principles_goods_1.pdf
https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-transmitted-eu27-judicial-cooperation-civil-and-commercial-matters_en
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/essential-principles-ongoing-union-judicial-admin-procedures_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/essential-principles-ongoing-police-judicial_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/essential-principles-ongoing-police-judicial_en.pdf
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cetăţenilor, reglementarea financiară şi alte aspecte legate de separare. Coordonatorii 
din cadrul negocierilor privind UE şi Regatul Unit vor începe, de asemenea, un dialog 
privind aspecte referitoare la Irlanda de Nord. Rezultatul primei runde de negocieri a 
constat în adoptarea Termenilor de referinţă pentru negocierile în temeiul art. 50 
stabiliţi de comun acord între Regatul Unit şi Comisia Europeană. Este stabilită o 
structură a negocierilor (şedinţe plenare şi ale grupurilor de lucru), transmiterea 
textelor de negociere şi a altor documente (cu cel puţin o săptămână în avans), 
frecvenţa rundelor de negociere (19 iunie a.c., săptămâna 17-21 iulie a.c., săptămâna 28 
august-1 septembrie a.c., săptămâna 18-22 septembrie a.c., săptămâna 9-13 octombrie 
a.c., ), regimul lingvistic (engleza şi franceza sunt limbile oficiale), norme de 
transparenţă, difuzarea mesajelor. 

Regatul Unit va înceta să mai fie membru al Uniunii Europene la 29 martie 2019, 
la miezul nopţii, cu excepţia cazului în care Consiliul European decide, în unanimitate, 
să prelungească perioada de negociere care va dura 2 ani. Regatul Unit va deveni o ţară 
terţă de la data retragerii din UE. 

În cazul în care nu se ajunge la un acord în acest termen, tratatele vor înceta să 
se aplice Regatului Unit. La sfârşitul perioadei de negociere, Comisia Europeană va 
propune un acord Consiliului şi Parlamentului European privind cadrul viitoarelor 
relaţii ale Regatului Unit cu UE. Parlamentul European va vota acordul, cu majoritate 
simplă de voturi, vot la care vor participa inclusiv deputaţii din Regatul Unit. Ulterior, 
Consiliul va încheia acordul, prin votul cu majoritate calificată (şi anume 20 de ţări 
reprezentând 65 % din populaţia EU-27). Regatul Unit va trebui, de asemenea, să 
aprobe acordul în conformitate cu propriile cerinţe constituţionale. 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/eu-uk-art-50-terms-reference_agreed_amends_en.pdf


 COMISIA EUROPEANĂ

 

15 

 

 


