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COMISIA EUROPEANĂ 

 

 

 

Politica europeană de vecinătate și 

negocieri privind extinderea UE  

Raport UE privind Republica Moldova1  

Potrivit raportului comun al Serviciului european de acțiune externă și 
al Comisiei Europene, prezentat în data de 5 aprilie 2018, Republica Moldova 
a făcut progrese însemnate dar sunt necesare măsuri suplimentare astfel 
încât cetățenii săi să poată beneficia din plin de avantajele Acordului de 
asociere. 

Republica Moldova a reușit să își stabilizeze situația economică și, 
cu sprijinul constant, dar condiționat din partea Uniunii Europene și a altor 
parteneri internaționali, a făcut progrese în ceea ce privește punerea în 
aplicare a anumitor reforme, inclusiv consolidarea zonei de liber schimb 
aprofundate și cuprinzătoare. Sunt totuși necesare eforturi sporite privind 
combaterea corupției la nivel înalt, recuperarea fondurilor deturnate prin 
frauda bancară de un miliard de dolari și prinderea responsabililor. 
Totodată, trebuie întreprinsă o reformă profundă a sistemului judiciar.  
Raportul prezintă modul în care angajamentele din Acordul de asociere 
dintre UE și Moldova, în special cele incluse în versiunea revizuită, din 

                                                 
1 Raportul comun 
 

august 2017, a Programului de asociere, au fost puse în aplicare de acest 
stat de la ultima reuniune a Consiliului de asociere UE-Moldova din 31 
martie 2017. De asemenea, raportul subliniază dialogul politic strâns dintre 
cei doi parteneri la toate nivelurile, prezintă exemple de noi legi adoptate 
în această perioadă și indică principalele provocări care trebuie abordate 
rapid de guvernul Republicii Moldova. 

Republica Moldova a continuat să își reformeze sectorul bancar, cu 
sprijinul UE și al partenerilor internaționali - precum Fondul Monetar 
Internațional (FMI) și Banca Mondială, de aceea Acordul cu FMI se află pe 
calea cea bună. Creșterea economică înregistrată în perioada 2016-2017 a 
avut un impact pozitiv asupra schimburilor comerciale. Moldova a 
înregistrat progrese în alinierea legislației sale în domeniul comerțului la 
normele și standardele UE, dar sunt necesare, în continuare, eforturi 
suplimentare semnificative. 

În ceea ce privește democrația, drepturile omului și buna 
guvernanță, în raport se reamintește că modificarea sistemului electoral 
din iulie 2017 nu a respectat recomandarea formulată de Comisia de la 
Veneția a Consiliului Europei și de Biroul pentru Instituții Democratice și 
Drepturile Omului al OSCE. Astfel că se reiterează necesitatea de a se 
asigura caracterul participativ al procesului electoral înaintea alegerilor 
parlamentare din toamnă. Raportul subliniază și faptul că fenomenul 
corupției, inclusiv la nivel înalt, rămâne larg răspândit, iar independența 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/42497/2018-association-implementation-report-moldova_en
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/03/31/statement-eu-moldova/
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/03/31/statement-eu-moldova/
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justiției, asigurarea respectării legii și funcționarea instituțiilor naționale de 
combatere a corupției trebuie consolidate în mod semnificativ. 

 

Ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, 

competențe și mobilitatea forței de muncă  

Măsuri suplimentare pentru o mai bună protecție a 

lucrătorilor împotriva agenților chimici cancerigeni 

Comisia a propus2, în data de 5 aprilie 2018,  limitarea expunerii la 
cinci substanțe cancerigene, în plus față de cele 21 de substanțe deja 
reglementate sau propuse pentru limitarea expunerii de la începutul 
actualului mandat. Estimările arată că propunerea ar îmbunătăți condițiile 
de muncă pentru mai mult de un milion de lucrători și ar preveni peste     
22.000 de cazuri de boli profesionale în UE. Propunerea se bazează pe 
dovezi științifice și survine în urma unor discuții ample cu părți interesate 
relevante, în special angajatori, lucrători și reprezentanți ai statelor 
membre. 

Documentul propus de Comisie îmbracă forma unei directive 
referitoare la agenții cancerigeni și mutageni a unor noi valori-limită de 
expunere pentru cinci substanțe chimice. Aceste valori-limită reprezintă 
concentrația maximă a prezenței unui agent chimic cancerigen în aerul de 
la locul de muncă. Au fost selectați următorii cinci agenți cancerigeni cu 
mare relevanță pentru protecția lucrătorilor: 

 cadmiul și compușii săi anorganici; 

 beriliul și compușii săi anorganici; 

 acidul arsenic și sărurile acestuia, precum și compușii 
anorganici de arsen; 

 formaldehida; 

                                                 
2  COM(2018)171 

 4,4'-metilen-bis(2-cloranilina) (MOCA). 

Primii trei agenți cancerigeni din cei enumerați mai sus sunt utilizați 
pe scară largă în sectoare precum producția și rafinarea cadmiului, 
fabricarea de baterii nichel-cadmiu, bordajul mecanic, topirea zincului și a 
cuprului, turnătorii, fabricarea sticlei, laboratoare, produse electronice, 
produse chimice, construcții, sănătate, materiale plastice și reciclare. 

 

Pentru a se asigura că lucrătorii sunt protejați împotriva 

unor astfel de riscuri, UE a adoptat, în 2004, Directiva 

2004/37/CE privind agenții cancerigeni și mutageni (DCM). 
Această directivă stabilește măsurile care trebuie luate pentru a 

elimina sau pentru a limita expunerea la agenți chimici 

cancerigeni și mutageni, contribuindu-se astfel la prevenirea 

cancerului profesional și a bolilor asociate. 

Cunoștințele științifice cu privire la substanțele chimice 
cancerigene sau mutagene sunt în continuă evoluție, iar progresul 

tehnologic permite îmbunătățiri în ceea ce privește protecția 

lucrătorilor. Pentru a se asigura că mecanismele de protecție a 

lucrătorilor stabilite în DCM sunt cât mai eficace posibil și măsurile 

preventive actualizate sunt puse în aplicare în toate statele 

membre, Directiva trebuie să fie revizuită periodic. Din acest 
motiv, Comisia a sprijinit un proces continuu de actualizare a DCM 

pentru a ține pasul cu noile evoluții științifice și tehnice, ținând 

seama de opiniile partenerilor sociali și ale statelor membre. 

Două modificări legislative ale DCM propuse de Comisie 

în mai 2016 și ianuarie 2017 au identificat valori-limită pentru 21 
de agenți cancerigeni. Colegiuitorii au adoptat la sfârșitul anului 

2017 prima modificare, sub forma Directivei (UE) 2017/2398. A 

doua propunere de modificare legislativă este în prezent discutată 

de către legiuitori. Aproximativ 21 de milioane de lucrători din UE 

sunt expuși la cel puțin unul dintre agenții chimici incluși în cele 
trei propuneri legislative de modificare. 

  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9076
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1656_ro.htm
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:76f036cd-d80c-11e6-ad7c-01aa75ed71a1.0016.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/ELI/?eliuri=eli:dir:2017:2398:oj
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Agricultură și dezvoltare rurală  

Comisia Europeană ia măsuri pentru interzicerea practicilor 

comerciale neloiale3 în cadrul lanțului de aprovizionare cu 

alimente 

Comisia a prezentat, în data de 12 aprilie, o propunere4 care 
interzice cele mai dăunătoare practici comerciale neloiale din cadrul 
lanțului de aprovizionare cu alimente, pentru a se asigura un tratament mai 
echitabil întreprinderilor mici și mijlocii din domeniul agroalimentar. În 
plus, propunerea include dispoziții privind punerea în aplicare, anume că 
autoritățile naționale pot impune sancțiuni atunci când se constată 
încălcări. 

Propunerile se bazează pe un cod de bune practici voluntar care 
există, deja, în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente, cunoscut sub 
numele de Inițiativa privind lanțul de aprovizionare (Supply Chain 
Initiative - SCI). SCI a fost lansată în 2013 de șapte asociații de la nivelul UE 
care cuprindeau industria produselor alimentare și a băuturilor, 
producători de bunuri de marcă, sectorul comerțului cu amănuntul, 
întreprinderi mici și mijlocii și traderi agricoli. SCI a apărut ca urmare 
a Forumului la nivel înalt privind mai buna funcționare a lanțului de 
aprovizionare cu alimente, condus de Comisie și lansat în 2010 pentru a 
ajuta la elaborarea politicilor în sectorul produselor alimentare și al 
băuturilor și pentru a contribui la mai buna funcționare a lanțului de 
aprovizionare cu alimente. 

                                                 
3 Practicile comerciale neloiale sunt practici business-to-business care deviază de la buna 
conduită comercială și contravin bunei credințe și corectitudinii. De obicei, aceste practici 
sunt impuse unilateral de un partener comercial altuia. Lanțul de aprovizionare cu alimente 
este deosebit de vulnerabil față de practicile comerciale din cauza diferențelor mari de 
putere de negociere. 
4 COM(2018)173 - Propunerea Comisiei privind combaterea practicilor comerciale neloiale 
din cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente 
 

Practicile comerciale neloiale care urmează a fi interzise sunt plățile 
întârziate în cazul produselor perisabile, anulările în ultimul minut al 
comenzilor, modificările unilaterale sau retroactive ale contractelor și 
obligarea furnizorului la plata produselor irosite. Alte practici vor fi permise 
numai dacă fac obiectul unui acord prealabil, clar și lipsit de ambiguitate 
între părți, spre exemplu faptul că un cumpărător returnează unui furnizor 
produsele alimentare nevândute; faptul că un cumpărător impune unui 
furnizor o plată pentru garantarea sau menținerea unui acord de furnizare 
pentru produse alimentare; faptul că un furnizor plătește pentru 
promovarea sau comercializarea produselor alimentare vândute de 
cumpărător. 

Propunerea Comisiei impune statelor membre să desemneze o 
autoritate publică responsabilă cu aplicarea noilor norme. În cazul unei 
încălcări dovedite a normelor, instituția responsabilă va avea competența 
de a impune o sancțiune proporționată și disuasivă și va putea iniția 
investigații din proprie inițiativă sau pe baza unei plângeri. În acest caz, 
părțile care depun plângeri vor avea dreptul de a solicita confidențialitate și 
anonimat pentru a-și proteja poziția față de partenerul comercial. Comisia 
va institui un mecanism de coordonare între autoritățile de punere în 
aplicare, pentru a permite schimbul de bune practici. 

Măsurile propuse completează măsurile existente în statele 
membre și codul de conduită al inițiativei voluntare privind lanțul de 
aprovizionare. Statele membre, dacă doresc, pot lua măsuri suplimentare. 

http://www.supplychaininitiative.eu/about-initiative/rules
http://ec.europa.eu/growth/sectors/food/competitiveness/supply-chain-forum_en
http://ec.europa.eu/growth/sectors/food/competitiveness/supply-chain-forum_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key-policies/cap/draft-proposal-unfair-trade-practices-com2018-173.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key-policies/cap/draft-proposal-unfair-trade-practices-com2018-173.pdf
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Justiție, consumatori și egalitate de gen  

Comisia consolidează drepturile consumatorilor și solicită respectarea acestora în UE 

Deși UE dispune, deja, de norme privind protecția consumatorilor care sunt printre cele mai stricte din lume, cazurile recente, cum ar fi scandalul 
„Dieselgate”, au arătat că este greu să se asigure respectarea deplină a acestor norme în practică. În acest context, Comisia Europeană a propus, în data de 11 
aprilie 2018, un pachet privind noile avantaje pentru consumatori menite să se asigure că toți consumatorii europeni beneficiază pe deplin de drepturile 
conferite de legislația Uniunii. Pachetul conține următoarele propuneri de directive: 

 o propunere5 de modificare a Directivei Consiliului privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii, a Directivei privind 
protecția consumatorului prin indicarea prețurilor produselor oferite consumatorilor, a Directivei privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor față 
de consumatori și a Directivei privind drepturile consumatorilor ; această propunere vizează să asigure o mai bună respectare a normelor UE în materie de 
protecție a consumatorilor și modernizarea acestor norme, în special în lumina evoluțiilor digitale; 

 o propunere6 privind acțiunile de reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor și de abrogare a Directivei 2009/22/CE 
privind acțiunile în încetare; această propunere vizează îmbunătățirea instrumentelor menite să pună capăt practicilor ilegale și facilitarea obținerii de 
despăgubiri de către consumatori atunci când un număr mare dintre aceștia 
sunt victimele aceleiași încălcări a drepturilor consumatorilor, într-o situație de 
prejudicii colective. 

Pachetul „Noile avantaje pentru consumatori” vizează: 

1. consolidarea drepturilor consumatorilor în mediul on-line; 

2. punerea la dispoziția consumatorilor a unor instrumente prin care să 
se asigure că le sunt respectate drepturile și să obțină despăgubiri;  

3. introducerea unor sancțiuni eficace pentru încălcările legislației UE 
privind protecția consumatorilor; 

4. abordarea produselor de consum cu dublu standard de calitate; 

5. condiții îmbunătățite pentru întreprinderi. 

Comunicarea 7  însoțitoare include un plan de acțiune pentru 
dezvoltarea și consolidarea acțiunilor coordonate de asigurare a respectării 

                                                 
5 COM(2018) 185 
6 COM(2018) 184 
7 COM(2018) 183 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:31993L0013&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:31998L0006&from=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:31998L0006&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32005L0029&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32005L0029&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0083&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0022&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0022&from=EN
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/proposal_for_a_directive_on_representative_actions_for_the_protection_of_the_collective_interests_of_consumers_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/proposal_for_a_directive_on_representative_actions_for_the_protection_of_the_collective_interests_of_consumers_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication_11.4.2018.pdf
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legislației între autorități, precum și a cooperării internaționale cu autoritățile țărilor care sunt principalii noștri parteneri comerciali. 

Un studiu privind transparența platformelor on-line, prezentat în acest context, sprijină propunerile din cadrul „Noilor avantaje pentru consumatori” 
referitoare la piețele on-line. Acesta arată că mai multă transparență în mediul online îi ajută pe consumatori să ia decizii și le sporește încrederea atunci când 
fac astfel de cumpărături. 

Sănătate și siguranță alimentară  

Creșterea încrederii în studiile științifice în domeniul siguranței alimentare 

Ca răspuns la preocupările exprimate de cetățeni în cadrul unei inițiative cetățenești, Comisia Europeană a prezentat o propunere8 de îmbunătățire 
a transparenței studiilor științifice în domeniul siguranței alimentare. Ca urmare, aceasta: 

 va oferi cetățenilor un acces mai bun la informațiile referitoare la aprobările privind lanțul agroalimentar transmise Autorității Europene pentru 
Siguranța Alimentară (EFSA); 

 va oferi posibilitatea solicitării de către Comisie a unor studii suplimentare; 

 îi va implica mai mult pe oamenii de știință din statele membre în procedurile de aprobare. 

Propunerea reprezintă o revizuire a regulamentului privind legislația alimentară generală9, combinată cu o revizuire a opt acte legislative sectoriale, 
pentru a le aduce în conformitate cu normele generale și pentru a consolida transparența în ceea ce privește OMG-urile, aditivii pentru hrana animalelor, 
aromele de fum, materialele care intră în contact cu alimentele, aditivii alimentari, enzimele și aromele alimentare, produsele de protecție a plantelor și 
alimentele noi. 

Principalele elemente ale propunerii sunt: 

 asigurarea unei transparențe sporite, permițând cetățenilor un acces automat și imediat la toate informațiile legate de siguranță prezentate de 
industrie în cadrul procesului de evaluare a riscurilor; 

 crearea unui registru european comun al studiilor comandate, pentru a garanta faptul că întreprinderile care solicită o autorizație prezintă toate 
informațiile relevante și nu ascund studiile nefavorabile; 

 posibilitatea solicitării unor studii suplimentare de către Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară, la cererea Comisiei și finanțate din 
bugetul UE; 

 obligația consultării părților interesate și a publicului cu privire la studiile prezentate de industrie în sprijinul cererilor de autorizare a 
produselor; 

                                                 
8 COM(2018) 179 
9 Regulamentul (CE) nr. 178/2002 
 

https://ec.europa.eu/info/publications/behavioural-study-transparency-online-platforms-2018_en
https://www.efsa.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1523604766591&uri=COM:2018:179:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:32002R0178


 

8 

 creșterea implicării statelor membre în structura, guvernanța și grupurile științifice ale Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară; 

 consolidarea comunicării riscurilor către cetățeni, prin acțiuni comune de creștere a încrederii consumatorilor, prin promovarea sensibilizării și 
înțelegerii publicului și printr-o mai bună explicare a avizelor științifice emise de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară, precum și a elementelor 
care stau la baza deciziilor privind gestionarea riscurilor.  

Transporturi  

Siguranța rutieră 

Statisticile preliminare privind siguranța rutieră pentru anul 2017, 
prezentate în data de  10 aprilie 2018 de către Comisia Europeană, arată, 
pentru al doilea an consecutiv, o scădere cu circa 2 % a numărului de 
accidente rutiere mortale înregistrate în UE. 

În anul 2017 un număr de 25 300 de persoane și-au pierdut viața în 
accidente rutiere pe teritoriul UE, cu 300 mai puține decât în 2016 (-2 %) și 
cu 6 200 mai puține decât în 2010 (-20 %). Deși tendința este încurajatoare, 
de acum îndeplinirea obiectivului UE de reducere la jumătate a numărului 
de accidente rutiere mortale între 2010 și 2020 va fi foarte dificilă. În plus, 
se estimează că alte 135 000 de persoane au suferit accidente grave anul 
trecut, printre care o proporție însemnată de participanți la trafic 
vulnerabili, cum ar fi pietonii, cicliștii și motocicliștii. Accidentele rutiere 
mortale și vătămările cauzate de accidente rutiere le afectează nu doar pe 
victime, ci și întreaga societate, costurile socio-economice 
estimate ridicându-se la 120 de miliarde de euro pe an. Toate aceste 
constatări semnalează necesitatea unor eforturi reînnoite din partea 
tuturor actorilor implicați pentru a spori siguranța pe drumurile europene. 
În timp ce autoritățile naționale și locale sunt responsabile cu majoritatea 
acțiunilor de zi cu zi, cum ar fi cele de asigurare a aplicării legii și de 
sensibilizare, Comisia lucrează, în prezent, la o serie de măsuri concrete 
menite să stimuleze realizarea unor evoluții suplimentare.  

Drumurile europene sunt și în 2017, de departe, cele mai sigure 
drumuri din lume, cu o medie de 49 de accidente mortale la un milion de 
locuitori. În cadrul UE, Suedia (25 de decese la un milion de locuitori), 
Regatul Unit (27), Țările de Jos (31) și Danemarca (32) au raportat cele mai 
scăzute cifre în 2017. Estonia și Slovenia au raportat cea mai mare scădere 

  

a numărului de accidente mortale față de anul 2016, de -32 % și, respectiv, 
-20 %. 

A continuat să scadă, în 2017, și decalajul de performanță dintre 
statele membre, doar două state membre înregistrând o rată a 
accidentelor mortale mai mare de 80 de decese la un milion de locuitori 
(România și Bulgaria). Performanțele României în domeniul siguranței 
rutiere nu s-au îmbunătățit în perioada 2016-2017. Cu toate acestea, rata 
globală de reducere raportată la anul 2010 este de 19% , foarte apropiată 
de media UE (20%). 

Pornind de la declarația ministerială privind siguranța rutieră din 
martie 2017, Comisia lucrează în prezent la un nou cadru privind siguranța 
rutieră pentru perioada 2020-2030, alături de o serie de măsuri concrete 
care vor contribui la îmbunătățirea siguranței pe drumurile europene. 
Acest demers ar putea include și o revizuire a normelor europene privind 
siguranța vehiculelor și privind gestionarea siguranței infrastructurii, 
precum și o inițiativă ce ar viza să asigure o tranziție fără riscuri către o 
mobilitate cooperativă, conectată și autonomă. Comisia intenționează să 
prezinte aceste măsuri în primăvara anului 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/valletta_declaration_on_improving_road_safety.pdf
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/valletta_declaration_on_improving_road_safety.pdf
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Numărul de decese cauzate de accidente rutiere la un milion de locuitori 
Statistici preliminare pe țări pentru 2017 

 

  2010 2016 2017 2016-2017 2010-2017 

Belgia 77 56 55 -3 % -26 % 

Bulgaria 105 99 96 -4 % -12 % 

Republica Cehă 77 58 54 -6 % -28 % 

Danemarca 46 37 32 -13 % -28 % 

Germania 45 39 38 -1 % -13 % 

Estonia 59 54 36 -32 % -39 % 

Irlanda 47 39 33 -15 % -25 % 

Grecia 112 76 69 -10 % -41 % 

Spania 53 39 40 2 % -25 % 

Franța 64 54 53 -1 % -13 % 

Croația 99 73 80 8 % -22 % 

Italia 70 54 56 3 % -18 % 

Cipru 73 54 62 15 % -12 % 

Letonia 103 80 70 -14 % -38 % 

Lituania 95 66 67 0 % -36 % 

Luxemburg 64 56 47 -13 % -25 % 

Ungaria 74 62 64 3 % -16 % 

Malta 31 51 43 -17 % 46 % 

Țările de Jos 32 31 31 0 % -1 % 

Austria 66 50 47 -5 % -25 % 

Polonia 102 80 75 -6 % -28 % 

Portugalia 80 54 62 14 % -31 % 

România 117 97 98 1 % -19 % 
Slovenia 67 63 50 -20 % -25 % 

Slovacia 65 51 57 12 % -13 % 

Finlanda 51 47 39 -18 % -22 % 

Suedia 28 27 25 -6 % -5 % 

Regatul Unit 30 28 27 -5 % -7 % 

UE 63 50 49 -2 % -20 % 

  

Piața unică digitală  

Ziua Digitală 2018 

În data de 10 aprilie 2018 a fost marcată Ziua Digitală 2018 printr-o conferință care a reunit, comisari europeni, miniștri și reprezentanți ai statelor 
UE, precum și reprezentanți ai sectorului industrial, ai mediului academic și ai societății civile. Aceasta a avut ca scop încurajarea cooperării în ceea ce 
privește inteligența artificială, tehnologia blockchain, serviciile de e-sănătate și inovarea.  

Discuțiile s-au concentrat pe modul în care evoluțiile tehnologice vor modela viitorul Europei. În acest sens, este esențial să se creeze o piață unică 
digitală solidă, cu investiții sporite și competențe digitale îmbunătățite. Totodată, s-au făcut o serie de declarații care au vizat: 

 Unirea forțelor în domeniul inteligenței artificiale: inteligența artificială poate aduce beneficii importante societății și economiei noastre, cum ar 
fi servicii medicale mai bune, transporturi mai sigure și un sector industrial mai competitiv. Pentru a putea profita pe deplin de oportunitățile oferite de 
inteligența artificială, țările europene trebuie să colaboreze, inclusiv în ceea ce privește utilizarea celor mai înalte standarde de protecție a datelor. Comisia va 
adopta o comunicare privind inteligența artificială în cursul săptămânilor următoare.  

 Crearea unui parteneriat european privind tehnologiile blockchain: Comisia Europeană a lansat recent, în februarie 2018, Observatorul și 
forumul UE privind tehnologia blockchain și va investi aproximativ 300 de milioane EUR în proiecte care vizează sprijinirea utilizării acestei tehnologii. În același 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-521_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-521_en.htm
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timp, statele membre au fost foarte active în susținerea ecosistemelor blockchain, prin lansarea de experimente și prin anunțarea unor acțiuni la nivel 
guvernamental. Pentru a profita de numeroasele oportunități oferite de tehnologia blockchain și a evita o abordare fragmentară, Comisia a pus bazele unui 
Parteneriat european pentru tehnologia blockchain, menit să promoveze infrastructuri interoperabile care vor dezvolta serviciile digitale de încredere.  

 Schimbul de date pentru personalizarea serviciilor medicale: nevoile cetățenilor ar trebui să fie în centrul inovării bazate pe date în domeniul 
asistenței medicale, iar cetățenii ar trebui să aibă un rol activ în tratamentul lor personalizat. Declarația privind e-sănătatea vizează crearea unei conexiuni de 
acces între bazele de date genomice existente și viitoare din întreaga Uniune Europeană, ceea ce va facilita progresele cercetării în domenii precum bolile rare, 
cancerul, farmacogenomica, prevenirea bolilor, afecțiunile creierului și alte afecțiuni. Cooperarea consolidată dintre statele membre va contribui la 
soluționarea problemelor legate de lipsa interoperabilității și de fragmentarea inițiativelor în cadrul UE, garantând totodată cele mai înalte standarde 
europene de protecție a datelor. Aceasta va permite, de asemenea, menținerea UE printre actorii mondiali majori din domeniul medicinii personalizate, ceea 
ce va încuraja contribuțiile științifice și 
competitivitatea industrială.  

 Încurajarea inovării cu ajutorul 
unui nou instrument on-line: ”radarul de 
inovare” poate facilita punerea în legătură a 
inovatorilor cu persoanele care îi pot ajuta să își 
introducă inovațiile pe piață. Cu ocazia Zilei 
Digitale 2018 Comisia încurajează cooperarea 
pentru sprijinirea inovațiilor revoluționare în 
Europa. Inițiativa urmărește, de asemenea, să 
dezvolte și mai mult acest instrument online și să 
îl îmbogățească prin includerea celor mai bune 
proiecte naționale de inovare. 

 Coridoare de testare 5G 
transfrontaliere pentru a sprijini mobilitatea 
conectată și automatizată: un prim set de 
coridoare de testare pe scară largă a fost anunțat 
în septembrie 2017. Spania și Portugalia au 
semnat un memorandum de înțelegere care va 
lansa cooperarea dintre aceste țări.  
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Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate/ Vicepreşedinte al 

Comisiei Europene, dna Federica Mogherini 

 

 În data de 11 aprilie a.c., Înaltul Reprezentant a avut o întrevedere cu dl Jorge Arreaza, ministrul de afaceri externe al Venezuelei, pentru a 
promova un calendar electoral transparent şi pentru a discuta despre angajamentul asumat de guvernul venezuelean privind desfăşurarea unor alegeri 
prezidenţiale şi regionale credibile, cu participarea tuturor partidelor politice, în conformitate cu legea fundamentală a ţării şi cu standardele internaţionale. 

De asemenea, dna Mogherini a reiterat disponibilitatea Uniunii Europene de a oferi sprijin suplimentar în situaţia deteriorării mediului economic şi social, 
şi a subliniat faptul că numai o soluţie democratică şi negociată, în conformitate cu prevederile Constituţiei Venezuelei, a principiilor statului de drept şi cu 
respectarea drepturilor omului, poate rezolva criza multidimensională din ţară. 

 În data de 12 aprilie a.c., dna Federica 
Mogherini a avut o întrevedere cu preşedintele Republicii 
Kârgâzstan, dl Sooronbay Jeenbekov, în cadrul căreia s-a 
discutat despre progresele înregistrate privind încheierea unui 
nou Acord de parteneriat şi cooperare care să consolideze 
relaţiile bilaterale dintre Uniunea Europeană şi Republica 
Kârgâzstan, cât şi extinderea cooperării în domenii noi.  

Cei doi oficiali au salutat dinamica pozitivă din regiune, inclusiv 
îmbunătăţirea semnificativă a relaţiilor dintre statele din Asia 
Centrală, precum şi intensificarea cooperării regionale. 
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PARLAMENTUL EUROPEAN 

 

În săptămâna 9 – 13 aprilie a.c.,  deputații europeni și-au desfășurat activitatea în cadrul comisiilor parlamentare, la Bruxelles  - Belgia.   

Ungaria - situația drepturilor fundamentale 

 

Deputații din cadrul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) au evaluat, în 
cadrul unui schimb de opinii, în data de 12 aprilie a.c., situația din Ungaria. În mod special deputații au 
dorit să cunoască dacă țara este expusă riscului unei încălcări grave a valorilor UE și dacă ar trebui 
solicitată activarea articolului 7 alineatul (1) din Tratatul privind UE. Procedura ar putea duce la posibile 
sancțiuni. Acestea nu sunt clar definite în tratatele UE, dar ar putea influența dreptul de vot în cadrul 
Consiliului UE și al Consiliului European. 

În acest context, dna Judith Sargentini (Greens/EFA, NL) a prezentat Comisiei LIBE raportul său 
privind democrația, statul de drept și drepturile fundamentale din Ungaria. Într-o rezoluție10 adoptată de 
Parlamentul European în 2017, se menționa că situația din această țară justifică declanșarea procedurii, 
ceea ce ar putea duce la sancțiuni. În luna iunie a.c., Comisia LIBE va vota raportul dnei Sargentini iar în 
luna septembrie acesta va fi supus la vot în plenul Parlamentului European.   

Potrivit deputatului Sargentini, raportul arată că „(…) poporul maghiar nu mai poate conta pe 
drepturile fundamentale pe care le acceptăm în restul Europei. (…) În Europa, ne angajăm la valori 
comune ale respectului pentru demnitate umană, libertate, democrație, egalitate, statul de drept și 
drepturile omului. Din păcate, ungurii nu pot fi siguri că vor primi un tratament onest și egal din partea 
guvernului lor. (…) Nu pot ajunge la nici o altă concluzie decât să solicit activarea articolului 7. Trebuie să ne mobilizăm pentru poporul maghiar ale cărui drepturi 
au fost subminate”.  

                                                 
10 Rezoluţia Parlamentului European din 17 mai 2017 referitoare la situația din Ungaria  - 2017/2656(RSP) 

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/es/committees/video?event=20180412-0900-COMMITTEE-LIBE
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20170511IPR74350/drepturile-fundamentale-in-ungaria-deputatii-cer-activarea-articolului-7
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:12012M007
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96815/JUDITH_SARGENTINI_home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0216+0+DOC+XML+V0//RO
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Mai mulți deputați europeni au fost de acord cu evaluarea din raportul lui Sargentini - anume că există un risc sistemic pentru democrație și statul de 
drept în Ungaria - și i-au mulțumit pentru abordarea factuală adoptată în document. Alți vorbitori au cerut ca această procedură să nu fie folosită pentru a 
obține puncte politice, iar unii au criticat atacurile împotriva unui guvern sprijinit pe scară largă de populația maghiară. 

Pentru a fi adoptată, viitoarea rezoluție trebuie susținută de două treimi din voturile exprimate și o majoritate absolută a deputaților europeni, adică cu 
cel puțin 376 de voturi pentru. 

* * * 

De asemenea, în cadrul aceleiași întâlniri, Comisia LIBE a mai dezbătut documentul privind punerea în aplicare, în Republica Bulgaria și în România, a 
dispozițiilor rămase ale acquis-ului Schengen cu privire la Sistemul de Informații Schengen (SIS)11.  În conformitate cu articolul 4 alineatul (2) primul paragraf din 
Actul de aderare al Bulgariei și a României, dispozițiile acquis-ului Schengen, altele decât cele menționate în anexa II la respectivul act, după aderare, urmează să 
se aplice acestora, în temeiul unei decizii a Consiliului12 în acest sens, după verificarea îndeplinirii condițiilor necesare pentru aplicarea tuturor părților, acquis-
ului Schengen. La 9 iunie 2011, Consiliul a concluzionat, în conformitate cu procedurile de evaluare Schengen aplicabile, că Bulgaria și România au îndeplinit 
condițiile în toate domeniile acquis-ului Schengen referitoare la frontierele aeriene, frontierele terestre, cooperarea polițienească, protecția datelor, SIS, 
frontierele maritime și vizele. Cu toate acestea, în ciuda apelurilor repetate din partea Parlamentului European, pentru ca aceste țări să adere la spațiul 
Schengen, Consiliul încă nu a luat decizia finală, care să fie supusă unui vot în unanimitate de către toate statele membre ale spațiului Schengen.  

Prezentul proiect de decizie al Consiliului urmărește să elimine restricțiile rămase referitoare la utilizarea SIS de către Bulgaria și România. Verificările 
efectuate de Bulgaria și România la frontierele lor externe și pe teritoriul lor ar trebui să devină mai eficace, prin emiterea de semnalări în SIS în scopul refuzării 
intrării sau șederii și dând curs unor astfel de semnalări introduse de alte state membre, în special dacă acestea se bazează pe o amenințare la adresa ordinii 
publice, a securității publice sau a securității naționale. 

* * * 

Tot la Comisia LIBE s-a votat, în data de 12 aprilie a.c., proiectul de raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului de instituire a unei proceduri comune în materie de protecție internațională în Uniune și de abrogare a Directivei 2013/32/UE13 pentru cererile de azil 
în toate statele UE. Scopul acestei propuneri este de a simplifica și scurta procedurile de azil, precum și de a evita ca refugiații să aleagă țările preferate unde să 
solicite azil, o practică cunoscută și sub numele de cumpărători de azil.  

                                                 
11 2018/0802(CNS)  - Proiect de raport referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind punerea în aplicare a dispozițiilor rămase ale acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de informații 
Schengen în Republica Bulgaria și în România, raportor Monica Macovei (ECR). 
12 CLS - 15820/2017 -  Propunere de decizie a Consiliului privind punerea în aplicare a dispozițiilor rămase ale acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de informații Schengen în Republica 
Bulgaria și în România. 
13 COM(2016)0467 – 2016/0224(COD) - Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei proceduri comune în materie de protecție internațională în Uniune și de 
abrogare a Directivei 2013/32/UE,  raportor Ferrara Laura (EFDD).  
 
 

http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201804/LIBE/LIBE(2018)0412_1/sitt-7827633
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/96824/MONICA_MACOVEI_home.html
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201804/LIBE/LIBE(2018)0412_1/sitt-7827633
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20160467.do
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/124833/LAURA_FERRARA_home.html
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PREŞEDINŢIA BULGARĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 

 

 

 

Consiliul Afaceri Generale – coeziune 

 

Miniștrii afacerilor externe și europene din UE s-au reunit la 
Luxemburg, la 12 aprilie 2018, pentru a discuta despre viitorul politicii de 
coeziune - post 2020.  

Discuțiile au vizat consacrarea priorităților politicii de coeziune în 
materie de investiții, stabilirea regiunilor care vor face obiectul politicii 
viitoare și criteriile corelative pentru alocarea fondurilor, precum și a 
modalităților de accelerare a punerii în aplicare a politicii și de îmbunătățire 
a eficienței acesteia.  

În cadrul lucrărilor reuniunii, Comisia a informat Consiliul cu privire la 
activitățile întreprinse în temeiul Comunicării privind realizările și beneficiile 
politicii de coeziune, printre care se numără și lansarea unei Alianțe pentru 
coeziune, ca o inițiativă la nivel local , organizarea unor expoziții de 
fotografii care să prezinte regiuni/orașe înainte și după utilizarea fondurilor 
regionale,  dezbateri locale cu privire la viitorul politicii de coeziune ș.a. 

 Reuniunea s-a finalizat cu adoptarea concluziilor privind punerea în 
aplicare a politicii de coeziune după 2020.  

Astfel, Consiliul a considerat că, în viitor, punere în aplicare a 
politicilor de coeziune ar trebui să se bazeze, pe cât posibil, pe normele și 
autoritățile naționale, în conformitate cu principiile subsidiarității și 
proporționalității și au sugerat Comisiei să pună accentul pe obiectivele și 
aspectele strategice ale programării, ale monitorizării rezultatelor și să 
asigure, împreună cu statele membre, eficiența sistemelor de gestionare și 
control și o bună gestiune financiară.  

De asemenea, miniștrii au propus simplificarea legislației atât la 
nivelul UE, cât și la nivelul statelor membre, armonizarea normelor și 
procedurilor aplicabile diferitelor fonduri în cadrul gestionării directe și 
partajate, ținând cont de specificul acestora și asigurarea continuității, 
sporirea sinergiilor dintre fondurile structurale și programele UE în alte 
politici.  Totodată, au propus ca programele să fie flexibile pentru a 
răspunde nevoilor specifice ale statelor membre.   

Consiliul a apreciat că se impune o cooperare a Comisiei cu statele 
membre pentru a se asigura o tranziție lină către următoarea perioadă de 
programare a politicii de coeziune.  

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/campaigns/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8463-2017-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8463-2017-INIT/en/pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/euinmyregion/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/euinmyregion/
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/informing/debates_planning.pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/04/12/delivery-and-implementation-of-cohesion-policy-post-2020-council-adopts-conclusions/
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Consiliul a atras atenția asupra faptului că, deși utilizarea 
instrumentelor financiare ar trebui să rămână opțională, dispozițiile 
referitoare la instrumentele financiare pentru perioada post-2020 ar trebui 
să încurajeze statele membre și regiunile să utilizeze aceste instrumente 
acolo unde și când utilizarea acestora este considerată oportună.  

Nu în ultimul rând, miniștrii au  apreciat că abordarea integrată este 
un element esențial al fondurilor structurale și de investiții europene și au 
susținut menținerea instrumentelor teritoriale și după anul 2020. În acest 
sens, s-a apreciat că, fără a aduce atingere particularităților Fondului 
european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), aplicarea acestor 
instrumente ar trebui să fie opțională, să se bazeze pe strategii teritoriale 
integrate, să fie simplificată pentru punerea în aplicare facilă a 
instrumentelor și pentru a le adapta la aspectele socio-economice ale unui 
anumit tip de teritoriu, permițând implicarea diferitelor entități în 
realizarea politicilor publice fără a impune sarcini administrative excesive. 

În acest context, dl. Tomislav Donchev, viceprim-ministrul  Bulgariei, 
a declarat că „(…) Dezbaterea privind politica de coeziune post 2020 este o 
parte esențială a dezbaterii generale despre viitorul Europei. Stabilirea 
legăturii dintre cele două este foarte importantă - nu putem decide cum să 
alocăm bani pentru coeziune fără a ne defini prioritățile - fără să ne gândim 
la tipul de Europa pe care îl dorim în zece ani sau poate chiar și în Europa pe 
care o dorim copiilor noștri și copiilor lor”.  

În cadrul reuniunii au mai fost adoptate și alte concluzii, printre care 
menționăm prelungirea până la 13 aprilie 2019 a sancțiunilor împotriva 
Iranului pentru încălcarea gravă a drepturilor omului. 

  

  

 

 

 

https://static.council-tvnewsroom.eu/cd6356f8-3e4d-11e8-bde6-bc764e093073/118789-GAC-Council-Cohesion-Highlights_PRV.mp4
http://www.consilium.europa.eu/media/33708/st07769-en18.pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/iran/
http://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/iran/
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BREXIT

 

 

Stadiul negocierilor dintre Uniunea Europeană și 

Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord 

 

 

 

 

Consiliul European, Înaltul Reprezentat al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate și statele membre 

continuă activitățile pentru pregătirea consecințelor retragerii Regatului Unit la toate nivelurile. Michel Barnier aduce aminte 

că „liniile roșii” pot fi modificate.  

La 19 martie 2018, negociatorii Comisiei Europene și Regatului Unit au prezentat progresele făcute pe calea negocierii unui proiect de acord cu privire la 
retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. La 23 martie 2018, Consiliul European (art. 50) a salutat acordul în ceea ce privește transpunerea în termeni 
legali și a cerut intensificarea eforturilor pentru rezolvarea problemelor nesoluționate. Consiliul a subliniat faptul că nimic nu este acceptat până când totul va fi 
acceptat, ceea ce înseamnă că perioada de tranziție dintre 30 martie 2019 și 31 decembrie 2020 a fost agreată dar, în acest stadiu al negocierilor, nimic nu este 
sigur. 

Calendarul pentru următoarea perioadă ar fi următorul: 

 17 aprilie 2018: reuniune a miniştrilor afacerilor europene din UE pentru a trece în revistă ultimele evoluţii din cadrul negocierilor pentru Brexit; 

 28-29 iunie 2018: rezolvarea problemei frontierei irlandeze,  în cadrul summit-ului european; 

 18-19 octombrie 2018: forma finală a acordului de retragere,  căruia ar trebui să i se adauge o declaraţie politică, prin care să fie definit cadrul 
viitoarelor relaţii dintre UE şi Marea Britanie. Acordul trebuie apoi validat formal de statele membre şi supus aprobării Parlamentului European. La rândul ei, 
Marea Britanie va supune documentul votului parlamentului. 

Consiliul European (art. 50), Înaltul Reprezentat al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate și statele membre continuă activitățile pentru 
pregătirea consecințelor retragerii Regatului Unit la toate nivelurile.  
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Agențiile europene descentralizate au publicat informații cu privire la retragerea Regatului Unit (de exemplu: Oficiul Comunității pentru Varietatea 
Plantelor, Agenția Europeană pentru Produse Chimice, Agenția Europeană pentru Medicamente, Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietatea Intelectuală), iar 
trei dintre autoritățile europene de supraveghere (Autoritatea Bancară Europeană, Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe și Autoritatea 
Europeană pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale) au emis o serie de opinii și indicații în domeniul respectiv. 

În același timp, însă, Michel Barnier, negociatorul șef al UE pentru Brexit, a subliniat din nou posibilitatea ca Marea Britanie să revină asupra deciziei de 
ieșire din piața unică și uniunea vamală, într-o conferință de presă ținută joi, 12 aprilie. „(…) Atât timp cât nu au ieșit (din UE), în timpul perioadei de tranziție 
orice este încă posibil. Dacă britanicii doresc să-și modifice liniile roșii, le vom modifica pe ale noastre în consecință... Nu aud acest lucru acum, dar orice este 
posibil, nu există dogmatism... Ceea ce creează probleme în Irlanda este decizia Marii Britanii de a ieși din UE, dar și de a ieși din ceea ce nu este obligatoriu să 
iasă și anume piața unică și uniunea vamală”, a subliniat Michel Barnier. 

În următoarea etapă, parlamentele naționale vor juca un rol important în negocierile pentru Brexit.  

În acest context, Michel Barnier a avut întrevederi cu reprezentanții parlamentelor din Cehia, Franța, Finlanda, în cadrul cărora a subliniat necesitatea de 
a finaliza acordul de retragere și de a pune bazele unor viitoare relații între cele două părți, bazate pe respectarea reciprocă a drepturilor și obligațiilor. 

Între timp, premierul britanic își continuă campania pentru ieșirea din UE printr-o serie de vizite prin Europa, respectiv în Danemarca și Suedia. 

La Stokholm, Theresa May a subliniat progresele făcute pentru Brexit și, în acest context, viitorul relațiilor dintre Regatul Unit și Suedia. Premierul britanic 
a subliniat legăturile strânse din punct de vedere economic existente între cele două state, ca și necesitatea colaborării pe probleme de securitate. 

Problemele rămase nesoluționate au în continuare impact asupra mediului politic britanic și european. 

Tony Blair, fostul premier britanic, a afirmat că impactul Brexitului asupra Acordului din Vinerea Mare poate fi puternic. Brexitul „schimbă simetria 
relaţiilor dintre Irlanda, Regatul Unit şi Europa” – a declarat el înainte unei vizite la Belfast. „(…) O parte a acestei aspiraţii naţionaliste este de a avea o graniţă 
deschisă între nord şi sud... Chiar dacă o soluţie poate fi găsită pentru a minimiza problema controalelor, aceasta nu va dispărea”, a mai subliniat Tony Blair. 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en
http://www.business24.ro/international/stiri-international/negociatorul-sef-pe-brexit-marea-britanie-se-poate-razgandi-in-perioada-de-tranzitie-in-privinta-iesirii-din-piata-unica-si-uniunea-vamala-1593873
http://www.business24.ro/international/ue/
http://www.business24.ro/international/irlanda/
https://twitter.com/MichelBarnier
https://www.gov.uk/government/speeches/pm-statement-in-sweden-9-april-2018
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2018/04/10/irlanda-de-nord-tony-blair-se-teme-de-impactul-brexitului-asupra-acordului-de-pace--87853
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 Serbia salută poziția României și a Spaniei de a nu participa la summit-ul 
UE-Balcanii de Vest de la Sofia 
“(…) Acest lucru ne apără de o cerere din partea UE de a recunoaşte 
Kosovo, care nu este recunoscut de către cinci state membre ale UE”, a 
afirmat Ivica Dacic, ministrul sârb de externe, referindu-se la România și 
Spania (care sunt aproape de luarea unei decizii de a nu participa la 
summit-ul informal al liderilor Uniunii Europen cu țările din Balcanii de Vest 
care va avea loc pe 17 mai a.c. la Sofia), precum și la Grecia, Cipru şi 
Slovacia. Toate cele cinci state refuzând să recunoască independenţa 
Kosovo, proclamată unilateral de către regimul de la Pristina în 2008. (RO) 

 

 Giscard d'Estaing lansează un think-tank pentru consolidarea economiei 
europene 
"Re-imagine Europa" vizează consolidarea leadership-ului economic 
european. Descris ca "un nou vehicul de cercetare", think-tank-ul are ca 
scop "o nouă dezbatere privind viziunea strategică a Europei și modalitatea 
de a răspunde provocărilor secolului al XXI-lea pentru a participa la 

prosperitatea economică și bunăstarea socială a Europei". Giscard d'Estaing 
(92 de ani) deține președinția, iar Erika Widegren conducerea. Fostul prim-
ministru al Olandei, Wim Kok, secretarul general al OCDE, Angel Gurria, șef 
al Institutului Montaigne și fostul CEO al AXA Henri de Castries și 
europarlamentarul Alain Lamassoure (PPE) fac parte din consiliului 
consultativ. (FR) (EN) 
 

 Emmanuel Macron atrage atenția asupra giganților din domeniul 
internetului: Google și Facebook devin mult prea mari pentru a fi 
reglementate 
În contextul scandalului Cambridge Analytica, președintele francez 
Emmanuel Macron a declarant : ”(…) În primul rând, au o problemă clasică 
într-o situație de monopol, sunt jucători uriași. (…) Nu doar prea mari 
pentru a eșua, dar prea mari pentru a fi reglementați”. (RO) (EN) 

 

 

 

http://www.caleaeuropeana.ro/serbia-saluta-pozitia-romaniei-si-a-spaniei-de-a-nu-participa-la-summitul-ue-balcanii-de-vest-de-la-sofia-ne-apara-de-o-cerere-din-partea-ue-de-a-recunoaste-kosovo/
http://reimagine-europa.eu/
https://www.euractiv.fr/section/economie/news/giscard-lance-un-think-tank-pour-consolider-leconomie-europeenne/
https://www.euractiv.com/section/future-eu/news/giscard-destaing-wants-to-reboot-the-european-project/?_ga=2.201767641.973284169.1523793708-1821560500.1517736518
http://www.caleaeuropeana.ro/emmanuel-macron-atrage-atentia-asupra-gigantilor-din-domeniul-internetului-google-si-facebook-devin-mult-prea-mari-pentru-a-fi-reglementate/
https://euobserver.com/tickers/141491
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 Raport îngrijorător al Consiliului Europei: Sclavia modernă este în creștere 
în Europa 
Raportul arată că numărul victimelor neidentificate s-a dublat în fiecare 
stat monitorizat. În unele țări precum Belgia, Cipru, Georgia, Portugalia, 
Serbia sau Marea Britanie, exploatarea în domeniul muncii a reușit să 
surclaseze traficul de persoane. ”Datele noastre arată că din ce în ce mai 
multe persoane lucrează în condiții inumane în Europa, atât în interiorul 
granițelor, cât și peste frontiere”. (RO) (EN) 
 

 Parlamentul polonez modifică la limită reforma justiției 
Camera inferioară a parlamentului polonez a aprobat un amendament la 
reforma justiției, pentru a răspunde preocupărilor europene și declanșării 
unei proceduri împotriva Poloniei pentru încălcarea principiilor UE. (FR) 
 

 După Germania, Finlanda aprobă construcția gazoductului Nord Stream 2 
Finlanda a aprobat construirea gazoductului Nord Stream 2, care va lega 
Rusia de Uniunea Europeană prin Germania, după ce guvernul a autorizat  
o porțiune offshore de 374 de kilometri care trece prin zona economică 
exclusivă finlandeză din afara apelor teritoriale ale țării. O a doua 
autorizație pentru construirea și exploatarea conductei de gaz în zona sa 
economică exclusivă va fi acordat în următoarele săptămâni, în temeiul 
legii apei. Livrările de gaze rusești către Europa ar putea crește astfel la 
40%. (RO) 
 

 Peste 900 de municipalități din România au aplicat la proiectul WiFi4EU, 
inițiativă ce oferă acces gratuit la internet wireless pentru cetățenii 
europeni 
Un număr de 908 de municipalități din România au aplicat până în prezent 
pentru finanțare din partea Uniunii Europene în cadrul proiectului WiFi4EU 
– o inițiativă care permite instalarea serviciilor de Wi-Fi hotspots gratuite în 
comunitățile locale din UE (piețe publice, parcuri, spitale și alte spații 
publice). Lista acestora poate fi consultată aici. (RO) 
 

 China cere sprijinul UE în conflictul economic cu SUA: Trebuie să adoptăm 
o poziție clară contra protecționismului 
China a îndemnat Uniunea Europeană ”să acționeze împreună” împotriva 
politicii protecționiste a administrației americane, pe fondul unor tensiuni 
comerciale în creștere între cele două țări, având în vedere că preşedintele 
Donald Trump a ordonat administraţiei americane să analizeze impunerea 
unor taxe suplimentare în valoare de 100 de miliarde de dolari asupra 
importurilor din China. (RO) 
 

 Peste un milion de cetățeni europeni au semnat o petiție care urmărește 
îmbunătățirea drepturilor minorităților în UE 
Campania, numită ”Minority SafePack”, cere Uniunii Europene să 
îmbunătăţească protejarea minorităţilor naţionale şi lingvistice cu legi care 
să susţină limbile, educaţia şi cultura, precum şi accesul la conţinutul media 
şi la sprijin regional, printre altele. (RO) 
 

 Aproape 30.000 de români au primit cetățenia altui stat UE în 2016, 
situându-se pe primul loc în UE 
Conform Eurostat, aproximativ 30.000 de români au dobândit cetățenia 
altui stat UE în 2016, în creștere față de anul anterior. În același timp, 
România a acordat cetățenie unui număr de 4.527 de persoane, 
majoritatea ucraineni. Datele arată că numărul britanicilor care au devenit 
cetăţeni ai unui alt stat membru al UE a fost mai mult decât dublu în 2016, 
când Marea Britanie a decis că va ieşi din Uniunea Europeană. (RO) (EN) 
 

 UE vrea să investească 1 miliard de euro în inteligență artificială și 
blockchain. România nu a aderat la această inițiativă 
Un număr de 24 de țări membre UE plus Norvegia au semnat la 10 aprilie 
2018 o declarație de cooperare în domeniul Inteligenței Artificiale (AI), în 
încercarea de a ține pasul cu investițiile făcute de SUA și China. România, 
Cipru, Croația și Grecia sunt singurele state UE care nu au semnat. La ceeași 
data, 22 de țări membre UE (fără România) au agreat să sprijine tehnologia 
blockchain (care stă în spatele monedelor virtuale precum bitcoin). (RO) 

 

https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/04/GRETA-annual-report-for-2017.pdf
http://www.caleaeuropeana.ro/raport-ingrijorator-al-consiliului-europei-sclavia-moderna-este-in-crestere-in-europa/
https://www.politico.eu/article/labor-trafficking-exploitation-modern-day-slavery-on-the-rise-in-europe-report/
https://www.euractiv.fr/section/politique/news/le-parlement-polonais-modifie-a-la-marge-la-reforme-de-la-justice/
http://www.caleaeuropeana.ro/dupa-germania-finlanda-da-unda-verde-constructiei-gazoductului-nord-stream-2-livrarile-de-gaze-rusesti-catre-europa-ar-putea-creste-la-40/
https://www.wifi4eu.eu/#/list-municipalities
http://www.caleaeuropeana.ro/peste-900-de-municipalitati-din-romania-au-aplicat-la-proiectul-wifi4eu-initiativa-ce-ofera-acces-gratuit-la-internet-wireless-pentru-cetatenii-europeni/
http://www.caleaeuropeana.ro/china-cere-sprijinul-ue-in-conflictul-economic-cu-sua-trebuie-sa-adoptam-o-pozitie-clara-contra-protectionismului/
http://www.minority-safepack.eu/
http://www.caleaeuropeana.ro/peste-un-milion-de-cetateni-europeni-au-semnat-o-petitie-care-urmareste-imbunatatirea-drepturilor-minoritatilor-in-ue/
http://www.caleaeuropeana.ro/eurostat-aproape-30-000-de-romani-au-primit-cetatenia-altui-stat-ue-in-2016-situandu-se-pe-primul-loc-in-ue/
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8791096/3-09042018-AP-EN.pdf/658455fa-c5b1-4583-9f98-ec3f0f3ec5f9
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-member-states-sign-cooperate-artificial-intelligence
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-countries-join-blockchain-partnership
http://www.caleaeuropeana.ro/ue-vrea-sa-investeasca-1-miliard-de-euro-in-inteligenta-artificiala-si-blockchain-romania-printre-putinele-tari-care-nu-au-aderat-la-aceasta-initiativa/
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 Prima reacție a UE după atacul militar din Siria: Donald Tusk și Jean-
Claude Juncker arată susținere față de aliații francezi, britanici și 
americani 
Donald Tusk, Jean-Claude Juncker și Înaltul Reprezentant Federica 
Mogherini, au precizat că utilizarea armelor chimice în Siria este 
”inacceptabilă” și că ”Uniunea Europeană va rămâne alături de aliații săi” 
după atacurile desfăşurate de SUA, Marea Britanie și Franța împotriva 
instalațiilor și capabilităților de arme chimice ale regimului sirian.  (RO) 
 

 Proteste în Ungaria: zeci de mii de oameni au cerut renumărarea voturilor 
după alegerile câștigate de partidul lui Viktor Orban 
Zeci de mii de manifestanţi au contestat, la Budapesta, sistemul electoral 
din Ungaria, care a asigurat victoria Fidesz (partidul naţionalist de dreapta 
al premierului Viktor Orban) în alegerile parlamentare din 8 aprilie 2018. Cu 
sloganul “Noi suntem majoritatea”, protestatarii au cerut renumărarea 
voturilor, modificarea legii electorale şi apărarea libertăţii presei.  (RO) 
 

 Banca Europeană de Investiții (BEI) a fost somată să consolideze 
transparența fiscală 
Counter Balance, o alianță de ONG-uri active în domeniul protecției 
mediului și dezvoltării, a emis o serie de recomandări pentru BEI, de a da 
un exemplu în ceea ce privește taxtarea responsabilă. "Având în vedere 
rolul său macroeconomic central și natura sa ca instituție publică și 
europeană, este esențial ca investițiile [...] BEI să nu alimenteze sistemul 
agresiv de planificare fiscală a multinaționalelor, ci să încurajezeă noi 
standarde de transparență și de responsabilitate fiscală". (FR) 

 

 UE luptă împotriva contrafacerii practicată în Asia de Sud-Est 
Uniunea Europeană a propus un proiect de consolidare a drepturilor de 
proprietate intelectuală și industrială în cele zece țări ale Asociației 
Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN). Proiectul va include două 
platforme, IP Key South East Asia (IP Key SEA) și ARISE Plus, care fac parte 
din politicile UE în domeniul "proprietății intelectuale și industriale". (FR) 
(EN) (DE) 

 Scandalul Cambridge Analytica a afectat 2,7 milioane de europeni 
Facebook a confirmat că datele personale a 2,7 milioane de europeni au 
fost transmise firmei britanice Cambridge Analytica. Věra Jourová, 
comisarul European pentru justiție: "Din păcate, unele explicații nu 
corespund așteptărilor mele. Este clar că datele europenilor au fost expuse 
unui risc enorm și nu sunt sigură că Facebook a făcut tot ce este posibil 
pentru a implementa schimbările necesare". (FR) 
 

 Ideea unui cartonaș galben care să apere statul de drept prinde contur  
Potrivit unui studiu realizat de Institutul Jacques Delors “protejarea statului 
de drept în Europa trebuie să treacă prin proceduri mai progresiste decât 
arsenalul radical disponibil în prezent”. Răspunsul UE la deteriorarea 
statului de drept în unele statele membre este dificil. Declinul libertăților și 
reformelor din Polonia și Ungaria a fost arătat de liderii europeni, fără ca 
represaliile să poată cântări semnificativ în discuțiile purtate. (FR) (EN) 
 

 Europol este îngrijorat de consecințele noilor reguli privind protecția 
datelor 
Conform reprezentanților agenției, normele europene de protecție a 
datelor ar putea complica accesul la bazele de date care conțin proprietarii 
de site-uri în timpul investigațiilor polițienești. (FR) (EN) 
 

 Banca Centrală Europeană (BCE) recunoaște impactul negativ al deciziilor 
sale asupra Germaniei și Spaniei 
În raportul său anual pentru anul 2017, BCE a recunoscut impactul negativ 
al măsurilor extraordinare adoptate începând cu 2014, incluzând scăderea 
ratelor dobânzilor, ratele negative și programele de răscumpărare a 
obligațiunilor. BCE arată că deciziile monetare adoptate după criza 
financiară nu au avut niciun efect, iar în Spania și Germania impactul a fost 
chiar negativ. (FR) (EN) (DE) 
 

 

 

http://www.caleaeuropeana.ro/prima-reactie-ue-atac-occidental-in-siria/
http://www.caleaeuropeana.ro/proteste-in-ungaria-zeci-de-mii-de-oameni-au-cerut-renumararea-voturilor-dupa-alegerile-castigate-de-partidul-lui-viktor-orban/
http://www.counter-balance.org/wp-content/uploads/2018/03/Leading-by-example-on-responsible-taxation_Counter-Balance_EIB-c.pdf
https://www.euractiv.fr/section/economie/news/eib-needs-to-commit-to-responsible-taxation-policy-ngo-coalition-says/
https://www.euractiv.fr/section/commerce-industrie/news/lue-muscle-la-lutte-contre-la-contrefacon-en-asie-du-sud-est/
https://www.euractiv.com/section/asean/news/eu-launches-project-against-counterfeiting-in-southeast-asia/?_ga=2.238156616.973284169.1523793708-1821560500.1517736518
https://www.euractiv.de/section/finanzen-und-wirtschaft/news/eu-startet-projekt-gegen-gefaelschte-produkte-aus-suedostasien/?_ga=2.238156616.973284169.1523793708-1821560500.1517736518
https://www.euractiv.fr/section/justice-affaires-interieures/news/cambridge-analytica-harvested-2-7-million-facebook-users-data-in-the-eu/
http://institutdelors.eu/publications/pays-de-visegrad-quelle-reponse-europeenne-aux-defaillances-de-letat-de-droit/
https://www.euractiv.fr/section/avenir-de-l-ue/news/lidee-dun-carton-jaune-pour-defendre-letat-de-droit-fait-son-chemin/
https://www.euractiv.com/section/future-eu/news/defending-the-rule-of-law-in-the-eu/?_ga=2.197238247.973284169.1523793708-1821560500.1517736518
https://www.euractiv.fr/section/economie/news/privacy-regulators-in-hotseat-over-future-of-fundamental-website-owners-list/
https://www.euractiv.com/section/data-protection/news/privacy-regulators-in-hotseat-over-future-of-fundamental-website-owners-list/?_ga=2.159472117.973284169.1523793708-1821560500.1517736518
https://www.ecb.europa.eu/pub/annual/html/index.en.html
https://www.euractiv.fr/section/economie/news/ecb-admits-negative-effect-of-monetary-stimulus-on-german-and-spanish-banks/
https://www.euractiv.com/section/banking-union/news/ecb-admits-negative-effect-of-monetary-stimulus-on-german-and-spanish-banks/?_ga=2.205559387.973284169.1523793708-1821560500.1517736518
https://www.euractiv.de/section/finanzdienstleistungen/news/ezb-gibt-zu-geldpolitik-hatte-negative-effekte-auf-deutsche-und-spanische-banken/?_ga=2.205559387.973284169.1523793708-1821560500.1517736518
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 Comisia Europeană cere Ungariei să apere valorile UE, după victoria 
electorală a lui Viktor Orban 
Comisia Europeană a cerut Ungariei să contribuie la apărarea valorilor 
Uniunii Europene, după victoria electorală a coaliţiei naţionalist-
conservatoare condusă de partidul Fidesz, al premierului Viktor Orban, la 
scrutinul legislativ din 8 aprilie 2018. Alianța politică condusă de FIDESZ, 
partidul premierului Viktor Orban, a obținut obţinut 49,9% din voturi în 
alegerile din Ungaria, reușind să își asigure o majoritate de două treimi în 
Parlament, care îi permite inclusiv să modifice Constituţia. În acest context, 
Viktor Orban se pregătește să fie numit prim-ministru pentru a patra oară 
(după 1998, 2010 și 2014) și să rămână la putere până în 2022. (RO) 
 

 Grecia primește ajutor de 180 de milioane euro din partea Comisiei 
Europene pentru ajutarea refugiaților 
Comisia Europeană a anunțat o nouă finanțare pentru refugiații din Grecia 
în valoare totală de 180 de milioane de euro în cadrul proiectului 
“Programul de asistență de urgență la integrare și cazare” (ESTIA), care 
ajută refugiații și azilanții. Asistența umanitară totală acordată de UE până 
în prezent Greciei prin acest instrument se ridică la 605,3 milioane de euro. 
(RO) (EN) 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

http://www.caleaeuropeana.ro/comisia-europeana-cere-ungariei-sa-apere-valorile-ue/
http://www.caleaeuropeana.ro/grecia-ajutor-de-180-de-milioane-euro-din-partea-comisiei-europene-pentru-ajutarea-refugiatilor/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2604_en.htm
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