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PREŞEDINŢIA ESTONĂ A CONSILIULUI 

UNIUNII EUROPENE 
 

Reuniunea Consiliului pentru afaceri externe 

LIBIA 

Întrunit în data de 17 iulie a.c., Consiliul a adoptat concluzii 
sale privind Libia şi salută numirea în calitatea de nou 
Reprezentant Special al Secretarului General al ONU a dlui  
Ghassan Salamé, care va juca un rol central de mediere în baza 
Acordului politic libian.  

Membrii Consiliului au fost de părere că recentele violenţele 
ameninţă stabilitatea Libiei şi consideră că recurgerea la forţă 
nu constituie în nici un caz o soluţie la criza din Libia.  

Consiliul îşi reafirmă sprijinul ferm faţă de Acordul politic 
libian şi faţă de Consiliul prezidenţial şi Guvernul de unitate 
naţională condus de prim-ministrul Fayez Sarraj, şi cere tuturor 
grupurilor armate să se abţină de la violenţă, să îşi asume 
angajamente în direcţia demobilizării şi să recunoască autorităţile investite de Acordul 
politic libian drept singurele care au dreptul de a controla forţele de apărare şi de 
securitate ale Libiei. 

De asemenea, membrii Consiliului au fost de acord să extindă misiunea 
PSAC EUBAM Libya până la 31 decembrie 2018. În prezent, EUBAM Libya oferă 
asistenţă autorităţilor libiene şi cooperează cu acestea în domeniul gestionării 
frontierelor, al asigurării respectării legii şi al justiţiei penale, cu accent deosebit pe 

Ghassan Salamé 

https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eubam-libya_en
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sudul Libiei. Lucrările misiunii vor avea drept obiect planificarea unei posibile misiuni 
de consolidare a capacităţilor civile şi de asistenţă pentru situaţii de criză. 

De asemenea, Consiliul a subliniat importanţa operaţiunii Sophia - EU NAVFOR 
MED operaţia SOPHIA – operaţiune navală a UE menită să submineze modul în care 
acţionează persoanele care introduc ilegal migranţii şi traficanţii de fiinţe umane în 
zona central-sudică a Mării Mediterane. Operaţiunea mai cuprinde şi două sarcini de 
sprijin -  formarea pentru paza de coastă şi forţele navale libiene, precum şi aducerea 
unei contribuţii la punerea în aplicare a embargoului ONU asupra armelor. 

Totodată, Consiliul a introdus restricţii1 la exportul şi furnizarea către Libia de 
ambarcaţiuni gonflabile (de mici dimensiuni) şi motoare exterioare bordului, în efortul 
de a submina şi mai mult modul în care acţionează persoanele care introduc ilegal 
migranţii şi traficanţii de fiinţe umane.  

Statele membre ale UE dispun acum de un temei juridic pentru a împiedica exportul 
sau furnizarea acestor bunuri către Libia atunci când există motive întemeiate să se 
creadă că vor fi utilizate. 

Restricţiile se vor aplica ambarcaţiunilor mici şi motoarelor care tranzitează UE în 
drum spre Libia. Restricţiile adoptate nu vor împiedica exportul sau vânzarea acestor 
bunuri, atunci când sunt destinate pentru utilizări legitime de către populaţia civilă, de 
exemplu pentru pescarii care ar putea avea nevoie de motoare pentru ambarcaţiunile 
lor. 

Federica Mogherini, Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de 
securitate, a declarat: „(…) Am discutat despre situaţia politică din Libia. Avem nevoie 
de o unitate a obiectivelor, sub egida ONU, pentru a încuraja poporul libian să se 
unească. Libienii au suficiente resurse pentru a găsi singuri ieşirea din criză. Ceea ce 
trebuie noi să facem este să îi ajutăm, combinându-ne toate eforturile în sprijinul 
noului Reprezentant Special al Secretarului General al ONU, care urmează să-şi preia 
mandatul.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1 Regulamentul Consiliului din 17 iulie 2017 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Libia  

http://www.eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/eunavfor-med/index_ro.htm
http://www.eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/eunavfor-med/index_ro.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.185.01.0016.01.ENG&toc=OJ:L:2017:185:TOC
javascript:void(0)
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Strategia globală a UE - Consiliul a purtat o discuţie pe tema punerii în aplicare a 
Strategiei globale a UE. Miniştrii afacerilor externe au oferit orientări cu privire la 
priorităţile pentru perioada 2017-2018, fiind de acord că ar trebui să cuprindă atât o 
continuare a direcţiilor de lucru din primul an, cât şi noi iniţiative.  

Bazându-se pe lucrările semnificative realizate în primul an, miniştrii au convenit că 
UE ar trebui să continue să îşi consolideze cooperarea în materie de securitate şi 
apărare, inclusiv prin instituirea viitoare a unei cooperări structurate permanente 
(PESCO) ambiţioase şi cuprinzătoare. De asemenea, miniştrii au luat act de importanţa 
lucrărilor referitoare la legătura intern/extern, migraţie, combaterea terorismului, 
precum şi contracararea ameninţărilor hibride. Au fost evidenţiate, în plus, progresele 
înregistrate de UE în sprijinul rezilienţei ţărilor partenere, în special a celor din 
vecinătate, şi abordarea sa integrată, dar şi comunicările strategice şi diplomaţia 
publică. De asemenea, miniştrii afacerilor externe au convenit cu privire la două noi 
direcţii de activităţi suplimentare în perioada 2017-2018: 

 sprijinirea guvernanţei globale, în special a ONU, inclusiv punerea în aplicare a 
Acordului de la Paris şi a obiectivelor de dezvoltare durabilă, precum şi revigorarea 
eforturilor globale cu privire la neproliferarea şi dezarmarea nucleară; şi îmbunătăţirea 
în continuare a securităţii cibernetice 

 sprijinirea organizaţiilor regionale şi a relaţiilor de cooperare între regiuni şi cu 
UE, inclusiv consolidarea angajamentului politic al UE în Balcanii de Vest, 
aprofundarea relaţiilor cu partenerii din est prin intermediul Parteneriatului estic şi 
consolidarea parteneriatului nostru cu ţările din Africa, în special prin intermediul 
abordării integrate în regiunea Sahel şi în Cornul Africii. 

 

Reuniunea Consiliului pentru agricultură şi pescuit 

În perioada 17 – 18 iulie a.c., s-a desfăşurat, la Bruxelles, reuniunea miniştrilor 
responsabili pentru agricultură şi pescuit. 

În cadrul acestei întâlniri, Preşedinţia Consiliului UE, deţinută în prezent de Estonia, 
a prezentat programul său de lucru şi priorităţile în domeniul agriculturii şi al 
pescuitului. Printre acestea se numără simplificarea şi viitorul Politicii agricole comune 
(PAC), monitorizarea situaţiei pieţei în sectorul agriculturii şi negocierile comerciale în 
curs.  

De asemenea,  prioritare vor fi şi pregătirile pentru situaţiile de urgenţă şi rezistenţa 
la antimicrobiene, împreună cu planurile multianuale de gestionare şi măsurile 
tehnice în domeniul pescuitului. 

Consiliul a fost informat despre comunicarea Comisiei Europene privind situaţia 
actuală a politicii comune în domeniul pescuitului şi asupra consultării referitoare la 
posibilităţile de pescuit pentru 20182. Comunicarea lansează exerciţiul anual de 
stabilire a capturilor totale admisibile (TAC) şi a cotelor naţionale pentru anul 
următor3. Statele membre participante au salutat progresele înregistrate în domeniu şi 
au subliniat importanţa unui dialog mai bun şi necesitatea de a 
recunoaşte particularităţile diferitelor regiuni şi activităţi de pescuit.  

                                                           

2 Gestionarea stocurilor de peşte ale UE 
3 TAC-urile pentru Marea Baltică vor fi stabilite în luna octombrie a.c., iar TAC-urile şi cotele pentru 
Marea Neagră şi restul flotei Uniunii, în luna decembrie 2017. 

https://europa.eu/globalstrategy/en/global-strategy-foreign-and-security-policy-european-union
https://www.eu2017.ee/sites/default/files/2017-07/EU2017EE%20AGRIFISH%20Programme.pdf
https://www.eu2017.ee/sites/default/files/2017-07/EU2017EE%20AGRIFISH%20Programme.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ro/policies/eu-fish-stocks/
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În cadrul aceleiaşi reuniunii a avut loc un schimb de opinii 
privind simplificarea politicii agricole comune şi au fost prezentate 
rezultatele consultării publice referitoare la viitorul PAC.  Rezultatele sunt încurajatoare 
şi pun accent pe rolul fundamental al agriculturii ca furnizor al unei creşteri durabile a 
producţiei alimentare. Se doreşte ca simplificarea PAC4 să fie o prioritate în cadrul 
revizuiri reglementărilor din sectorul agricol, iar miniştrii au pledat pentru un buget 
adecvat.  

Concluziile reuniunii au indicat o abordare pe termen scurt privind revizuirea actelor 
delegate şi de punere în aplicare a PAC reformată, în timp ce pe termen lung sunt 
necesare eforturi de simplificare a actelor de bază. 

Miniştrii au purtat discuţii despre recentele evoluţii în materie de comerţ şi despre 
eforturile depuse de Uniune pentru a deschide noi pieţe pe plan mondial şi pentru 
a promova produsele agricole ale UE.  

O atenţie deosebită a fost acordată realizărilor recente, cum ar fi acordul de principiu 
privind acordul de liber schimb UE-Japonia.  

Comisia Europeană şi statele membre ale UE s-au concentrat asupra negocierilor 
privind liberul schimb la nivel bilateral şi multilateral (negocierile cu organizaţia 
internaţională Mercosur5, Mexic, Filipine şi Indonezia). 

Alte subiecte importante abordate au fost:  

 finanţarea PAC, în documentul de reflecţie privind viitorul finanţelor UE;  

 planul de acţiune „One Health” împotriva rezistenţei la antimicrobiene6;  

 chestiunea indicării originii pe etichete şi eventualul impact al acesteia asupra 
pieţei interne, precum şi dualitatea nivelului calitativ al produselor alimentare.  

 De asemenea, miniştrii au fost informaţi cu privire la:  

 măsurile de politică comercială discriminatorii;  

 actul delegat privind soiurile de struguri de vin şi sinonimele acestora care pot să 
apară pe etichetele vinurilor (în legătură cu problema vinului sloven „Teran”); 

 comerţul cu terenuri agricole în UE; 

 seceta din Spania, Portugalia şi Belgia. 

Dl Tarmo Tamm, ministrul estonian al afacerilor rurale şi preşedinte al Consiliului 
UE, a declarat: „ (…) Credem într-o economie inovatoare şi orientată spre viitor. (…) 
Simplificarea vieţii fermierilor noştri este un efort evolutiv. Trebuie să revizuim în 
mod periodic normele pentru a găsi un echilibru just între rigoare şi fezabilitate. 
Simplificarea ar trebui să fie un principiu director şi pentru viitoarea PAC.” 

  

 

 

                                                           

4 Simplificarea PAC trebuie să respecte următoarele principii: menţinerea obiectivelor de politică şi 
principalele elemente ale PAC reformate; asigurarea unei bune gestiuni financiare a fondurilor UE; 
concentrarea pe domeniile în care cei care pun în aplicare PAC, precum şi beneficiarii săi, ar avea cele 
mai mari beneficii; îmbunătăţirea clarităţii şi coerenţei legislaţiei.   
5 Mercosur 
6 Conceptul One Health include atât medicamentele de uz uman, cât şi pe cele de uz veterinar. 

https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_en
http://www.consilium.europa.eu/ro/policies/cap-simplification/
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/agrifish/2017/07/st11324_en17_pdf/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/mercosur/
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COMISIA EUROPEANĂ 
 

Ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale, competenţe şi 
mobilitatea forţei de muncă 

Evoluţia ocupării forţei de muncă şi a situaţiei sociale în Europa  

Comisia a prezentat, în data de 17 iulie a.c.,  ediţia din 2017 a analizei sale anuale 
privind situaţia socială şi a ocupării forţei de muncă în Europa (ESDE)7. 

Ediţia din acest an confirmă tendinţele pozitive de pe piaţa muncii din domeniul 
social, precum şi continuarea creşterii economice. Cu cele peste 234 de milioane de 
persoane care au un loc de muncă, rata ocupării forţei de muncă nu a fost niciodată atât 
de ridicată în UE, iar rata şomajului se situează la cel mai scăzut nivel din decembrie 
2008. Începând  cu anul 2013, în UE au fost create 10 milioane de locuri de muncă. 

Dar, dincolo de progresele sociale şi economice generale, sunt dovezi care arată că 
există o presiune deosebit de mare asupra generaţiilor tinere: ele tind să întâmpine mai 
multe dificultăţi în găsirea unui loc de muncă şi sunt mai expuse la forme de muncă 
atipice şi precare, inclusiv la contracte temporare, ceea ce poate conduce la reducerea 
nivelului lor de protecţie socială. De asemenea, sunt susceptibile să primească pensii 
mai mici, în raport cu salariile. Acesta este motivul pentru care analiza ESDE din 2017 
pune accentul pe echitatea dintre generaţii. 

Raportul arată că, în pofida îmbunătăţirii constante a standardelor de viaţă din UE, 
tinerii nu beneficiază de această evoluţie pozitivă la fel de mult ca generaţiile mai în 
vârstă. În plus, cota grupelor de vârstă tinere în veniturile din muncă a scăzut de-a 
lungul timpului. Aceste provocări afectează deciziile cuplurilor tinere, inclusiv în ceea 
ce priveşte natalitatea şi cumpărarea unei case. La rândul său, acest lucru poate avea 
consecinţe negative asupra ratelor de fertilitate şi, prin urmare, asupra sustenabilităţii 
sistemelor de pensii şi a creşterii economice. 

În plus, se preconizează că populaţia în vârstă de muncă va scădea cu 0,3% în fiecare 
an până în 2060. Acest lucru înseamnă că o forţă de muncă mai puţin numeroasă va 

                                                           

7 Analiza din 2017 privind situaţia socială şi a ocupării forţei de muncă în Europa. 
 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=18032&langId=en
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trebui să asigure menţinerea traiectoriei de creştere actuale şi că, în acelaşi timp, un 
număr mai mic de contribuabili va cotiza la sistemele de pensii – adesea cu contribuţii 
mai scăzute şi/sau neregulate, deoarece ele nu vor corespunde unei munci standard sau 
cu normă întreagă – în timp ce un număr mai mare de pensionari va depinde de 
acestea. Prin urmare, tinerii lucrători şi generaţiile viitoare par să se confrunte cu o 
sarcină dublă, care rezultă din schimbările demografice şi din necesitatea de a asigura 
sustenabilitatea sistemelor de pensii. 

 

Locuri de muncă, creştere, investiţii şi competitivitate 

 Comisia ia măsuri pentru a ajuta regiunile să dezvolte economii 
reziliente în era globalizării 

Globalizarea a adus beneficii enorme economiilor mai puţin dezvoltate din întreaga 
lume şi oportunităţi multiple pentru europeni. Pe de altă ăarte, în timp ce beneficiile 
globalizării se resimt la scară largă, costurile ei sunt adesea suportate în mod inegal, 
după cum a evidenţiat Documentul de reflecţie al Comisiei privind valorificarea 
oportunităţilor oferite de globalizare. 

Pentru a răspunde provocării modernizării economiei, Europa trebuie să consolideze 
capacitatea regiunilor sale şi să le ajute să creeze valoare. Acest lucru înseamnă 
acceptarea inovării, a digitalizării, a decarbonizării, precum şi dezvoltarea 
competenţelor individuale. 

Comisia a propus un nou set de acţiuni8 pentru a ajuta în continuare regiunile 
Europei să investească în domeniile de nişă care reprezintă atuurile lor concurenţiale 
(„specializare inteligentă”) şi pentru a favoriza inovarea, rezilienţa şi creşterea 
economică necesare. 

Abordarea privind „specializarea inteligentă” a fost introdusă în anul 2014 în toate 
programele de politică regională şi a dovedit că aduce valoare. Comisia intenţionează să 
valorifice această experienţă pozitivă cu două proiecte-pilot: 

 sprijin adaptat pentru a face faţă provocărilor specifice regiunilor care se 
confruntă cu tranziţia industrială: la cerere, anumite regiuni pot lucra în parteneriat cu 
echipe de experţi ai Comisiei având în vedere: 

                                                           

8 COM(2017)376 - Consolidarea inovării în regiunile Europei 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1230_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1230_ro.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/smart_spec/strength_innov_regions_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/com_2017_376_2_en.pdf
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 consolidarea capacităţii de inovare,  

 eliminarea obstacolelor din calea investiţiilor,  

 sprijinirea cetăţenilor în vederea dobândirii competenţelor adecvate, 

  pregătirea pentru schimbările industriale şi societale, pe baza strategiilor lor de 
specializare inteligentă. 

 parteneriate interregionale pentru inovare, sprijinite prin fondurile UE: inspirat 
de succesul iniţiativei Vanguard, acest proiect-pilot are drept scop identificarea şi 
dezvoltarea proiectelor interregionale eligibile pentru finanţare, care pot crea lanţuri de 
valoare europene în sectoarele prioritare, cum ar fi volumele mari de date, 
bioeconomia, utilizarea eficientă a resurselor, mobilitatea conectată sau sistemele 
avansate de fabricaţie. 

În paralel, Comisia îşi va intensifica eforturile pentru a ajuta statele membre să 
abordeze obstacolele rămase în calea creşterii şi să creeze medii favorabile 
întreprinderilor. O atenţie deosebită va fi acordată calităţii şi accesibilităţii cercetării 
publice, cooperării dintre întreprinderi şi universităţi, precum şi alinierii bazelor de 
competenţe locale cu cerinţele pieţei, cu ajutorul mecanismelor de sprijin ale Comisiei. 

De asemenea, Comisia va căuta modalităţi de facilitare a unor noi sinergii 
şi combinaţii între diferitele programe şi instrumente ale UE existente, în prezent, în 
domeniile inovării, creşterii şi competitivităţii. 

 Comisia îşi exprimă profunda îngrijorare cu privire independenţa 
sistemului judiciar în Polonia 

La invitaţia preşedintelui Comisiei Europene, dl Jean-Claude Juncker,  prim-
vicepreşedintele Frans Timmermans a prezentat Colegiului comisarilor evoluţiile 
recente din Polonia referitoare la sistemul judiciar şi dialogul privind statul de drept  
început la 13 ianuarie 20169. Colegiul comisarilor şi-a exprimat îngrijorarea cu privire 
la recentele iniţiative legislative propuse în Polonia: cu privire la Consiliul Naţional al 
Magistraturii, la Şcoala Naţională de Magistratură,  privind organizarea instanţelor 
ordinare şi cu privire la Curtea Supremă. Dacă vor fi puse în aplicare în forma lor 
actuală, aceste legi vor avea un impact negativ semnificativ asupra independenţei 
sistemului judiciar şi vor creşte riscul privind ameninţările sistemice la adresa statului 
de drept în Polonia. Membrii colegiului au avut o primă discuţie referitoare la opţiunile 
juridice şi politice ale Comisiei de a acţiona: o nouă recomandare privind statul de 
drept, declanşarea procedurii de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor, precum şi 
posibilitatea declanşării procedurii prevăzute de art. 7 alin. (1) din Tratatul privind 
Uniunea Europeană10.  

                                                           

9 La data de 13 ianuarie 2016, Colegiul comisarilor a organizat prima dezbatere de orientare pentru a 
evalua situaţia din Polonia. Comisia a decis să examineze situaţia conform cadrului privind statul de 
drept şi l-a mandatat pe prim-vicepreşedintele Timmermans să intre în dialog cu instituţiile Republicii 
Polone pentru a clarifica problemele actuale şi pentru a identifica posibilele soluţii. 
10 Articolul 7 din TUE prevede o procedură care poate duce la suspendarea anumitor drepturi care îi revin 
unui stat membru în urma aplicării tratatelor, inclusiv a dreptului de vot al reprezentantului guvernului 
statului membru respectiv în cadrul Consiliului. Procedura are trei etape. În prima etapă, Consiliul, 
hotărând cu o majoritate de cel puţin patru cincimi din membrii săi şi pe baza unei propuneri motivate 
din partea unei treimi a statelor membre, a Parlamentului European sau a Comisiei, poate să constate 
existenţa „unui risc clar de încălcare gravă a valorilor prevăzute la articolul 2 de către un stat 
membru”. Consiliul poate adresa recomandări statului membru în cauză, acţionând în conformitate cu 
aceeaşi procedură. În a doua etapă, care nu necesită finalizarea primei etape, Consiliul European, 

http://www.s3vanguardinitiative.eu/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016H1374
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016H1374
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Colegiul comisarilor va reveni asupra acestui ultim aspect în urma unei analize 
juridice interne şi a dialogului cu autorităţile poloneze.  

Comisia îndeamnă autorităţile să amâne aplicarea noilor legi şi să continue dialogul 
privind statul de drept cu prim-vicepreşedintele CE, dl Timmermans, în încercarea de a 
răspunde preocupărilor exprimate.  

 

                                                                                                                                                                                          

hotărând în unanimitate la propunerea unei treimi din statele membre sau a Comisiei şi după obţinerea 
aprobării Parlamentului European, poate să constate „existenţa unei încălcări grave şi persistente a 
valorilor prevăzute la articolul 2, de către un stat membru, după ce a invitat acel stat membru să-şi 
prezinte observaţiile”. În urma unei astfel de constatări, Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, 
poate decide să suspende anumite drepturi ale statului membru în cauză. 
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Comisia a adoptat, la 11 martie 2014, Comunicarea „Un nou cadru al UE 
pentru consolidarea statului de drept”( COM(2014)158 ). Acest cadru privind 
statul de drept prezintă felul în care Comisia va reacționa în cazul apariției 
într-un stat membru al Uniunii a unor indicii clare de amenințări la adresa 
statului de drept și explică principiile pe care le presupune statul de drept. 
Cadrul privind statul de drept are trei etape.  

În prima etapă („Evaluarea de către Comisie”), Comisia adună și examinează 
toate informațiile relevante și stabilește dacă există indicii clare privind o 
amenințare sistemică la adresa statului de drept. Dacă, în urma acestei 
evaluări preliminare, Comisia este de părere că există o asemenea 
amenințare va iniția un dialog cu statul membru în cauză, transmițând un 
„aviz privind statul de drept”, în care își va motiva preocupările, statul 
membru în cauză având posibilitatea de a răspunde. Avizul ar putea fi 
rezultatul unui schimb de corespondență și al întâlnirilor cu autoritățile 
competente și ar putea fi urmat de alte schimburi.  

În a doua etapă („Recomandarea Comisiei”), dacă problema nu a fost 
rezolvată în mod satisfăcător, Comisia poate emite o „recomandare privind 
statul de drept” adresată statului membru. În acest caz, Comisia indică 
motivele sale de îngrijorare și recomandă ca statul membru să rezolve 
problemele identificate într-un termen stabilit și să comunice Comisiei 
măsurile luate în acest sens.  

În a treia etapă („Urmărirea aplicării recomandărilor Comisiei”), Comisia 
monitorizează modul în care statul membru dă curs recomandării care i-a 
fost adresată. Întregul proces se bazează pe un dialog continu  între Comisie 
și statul membru respectiv. Dacă nu se obțin rezultate satisfăcătoare în 
termenul prevăzut, se poate recurge la procedura prevăzută la art. 7 TUE; 
aceasta poate fi aplicată ca reacție la o propunere motivată formulată de o 
treime din statele membre, de Parlamentul European sau de Comisie. 

Serviciul juridic al Consiliului consideră că noul cadru al UE pentru statul de 
drept, astfel cum este prevăzut în comunicarea Comisiei, nu este compatibil 
cu principiul atribuirii care reglementează competențele instituțiilor Uniunii. 
Cu toate acestea, există posibilitatea ca statele membre să convină asupra 
unui sistem de examinare a funcționării statului de drept în statele membre 
și asupra eventualelor consecințe care pot rezulta în urma acestei evaluări. 
Un astfel de sistem de examinare, în forma convenită de statele membre, 
poate prevedea anumite sarcini care trebuie îndeplinite de către instituțiile 
Uniunii.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014DC0158&from=RO
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10296-2014-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10296-2014-INIT/ro/pdf
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BREXIT 

Cea de a doua rundă de negocieri cu Regatul Unit s-a desfăşurat în 
perioada 17-20 iulie 2017  

Dacă în cadrul primei runde, din luna iunie a.c., s-a convenit cu privire la 
organizarea negocierilor, iar în a doua rundă s-a avut în vedere  prezentarea poziţiilor, 
identificarea subiectelor unde există acord şi a celor unde există dezacord.  

Aspectul drepturilor cetăţenilor reprezintă o prioritate comună a celor 27 de state 
membre ale UE, a Parlamentului European şi a Regatului Unit. Totuşi, rămâne o 
discrepanţă fundamentală cu privire la modul în care vor fi garantate aceste drepturi, 
deoarece orice trimitere la drepturile europene presupune controlul exercitat de Curtea 
de Justiţie a Uniunii Europene. Astfel, provocarea următoarei runde de negocieri va fi  
clarificarea motivelor care stau la baza acestei discrepanţe, având în vedere obiectivul 
comun  de a nu afecta cetăţenii care şi-au construit vieţile pe baza drepturilor care 
decurg din apartenenţa Regatului Unit la UE. 

În ceea ce priveşte aspectele financiare, Regatul Unit a recunoscut existenţa unor 
obligaţii financiare faţă de Uniune după data retragerii şi necesitatea de a echilibra 
aceste angajamente. Acest fapt permite iniţierea, cât mai curând posibil, a lucrărilor 
referitoare la identificarea precisă a obligaţiilor. Poziţia Uniunii Europene, prezentată 
în data de 29 mai a.c., este rezultatul unei examinări a tuturor angajamentelor care, în 
opinia UE, trebuie să fie acoperite de acordul de retragere.  

De asemenea, a avut loc o primă discuţie cu privire la impactul Brexitului asupra 
Irlandei în care au fost abordate două aspecte esenţiale: Acordul din Vinerea Mare şi 
zona comună de călătorie. S-a convenit ca aspectul Acordului din Vinerea Mare, în 
toate dimensiunile sale, necesită discuţii mai detaliate, în special privind cooperarea 
nord-sud. În prezent, această cooperare este integrată în cadrul comun UE. Regatul 
Unit va clarifica, în următoarea rundă, modul în care intenţionează să menţină zona 
comună de călătorie după ieşirea sa din UE. 

Dacă prima etapă a avut în vedere organizarea, iar cea de a doua etapă s-a preocupat 
de prezentarea poziţiilor, etapa a treia - din luna august, trebuie să aducă clarificări 
privind regulamentul financiar, drepturile cetăţenilor şi situaţia din Irlanda. 
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