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COMISIA EUROPEANĂ 

 

Zilele europene ale dezvoltării 2018 - emanciparea femeilor și a fetelor pentru susținerea dezvoltării durabile 

La 4 iunie a.c. a fost lansat evenimentul ,, Zilele europene de dezvoltare” (EDD),  care se desfășoară sub tematica ,,Femeile și fetele în fruntea 
dezvoltării durabile: protecție, emancipare și investiții"( 5-6 iunie 2018).  

Evenimentul, ajuns la cea de-a 12-a ediție, a reunit comunitatea europeană și internațională de dezvoltare. Printre subiectele discutate se 
numără egalitatea de gen, implicarea organizațiilor de tineret, eradicarea sărăciei ș.a. În cadrul manifestărilor, premiul ,,Lorenzo Natali Media” 2018 a 
fost acordat unor jurnaliști pentru activitatea lor remarcabilă privind dezvoltarea durabilă, în care au  pus accentul pe eliminarea violenței împotriva 
femeilor și fetelor. 

Președintele Comisiei, Jean-Claude Juncker, a declarat: ,,Nu poate exista o dezvoltare durabilă dacă jumătate din populația lumii este lăsată în 
urmă. Avem nevoie de participare egală a femeilor și a fetelor în toate sferele vieții - în Europa și în lume, asupra cărora ne vom concentra pe 
parcursul acestor Zile Europene de Dezvoltare ". 

https://eudevdays.eu/
https://ec.europa.eu/europeaid/lnp_en
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Săptămâna europeană a energiei durabile 2018   

În perioada 4-8 iunie a.c. a avut loc ce-a de-a 13-a ediție a  ,,Săptămânânii europene a energiei 
durabile” (EUSEW) cu tematica ,,Tranziția către o energie curată”, care se  concentrează pe viitorul 
energiei sigure pentru Europa. 

 Evenimentul este organizat încă din 2006 de către  Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici 
și Mijlocii (EASME), în colaborare cu Direcția Generală Energie a Comisiei Europene și reunește anual, 
autorități publice, companii private, ONG-uri și consumatori, cu scopul de a promova inițiativele de 
economisire a energiei. În cadrul manifestărilor, au fost desemnate Premiile UE pentru energie 
durabilă, care recunosc inovațiile remarcabile în ceea ce privește eficiența energetică și energiile 
regenerabile (5 iunie a.c). 

În deschiderea evenimentului, Comisarul european pentru politicile climatice și energie, Miguel 
Arias Cañete a prezentat, pe scurt, evoluția propunerilor Comisiei Europene, respectiv stadiul 
negocierilor privind pachetul ,,Energie curată pentru toți" și a salutat adoptarea directivei revizuite privind performanța energetică a clădirilor. În acest sens, a 
declarat că ,, (…) Nivelul nostru de ambiție, pentru eficiența energetică sau pentru sursele regenerabile de energie ar trebui să reflecte cele mai recente evoluții 
ale tehnologiilor regenerabile și mesajul că investițiile în energie curată vor aduce beneficii economiei noastre în termeni de creștere și locuri de muncă, pentru 
competitivitatea industriilor noastre și pentru consumatorii individuali”. 

Forumul economic de la Bruxelles  

La 5 iunie a.c. a avut loc Evenimentul economic anual al Comisiei 
Europene intitulat ,,Protecție, prosperitate, progres: Un euro mai puternic 
pentru o Europă mai puternică", care a reunit factori de decizie europeni 
și internaționali, reprezentanți ai mediului academic, ai societății civile și 
ai mediului de afaceri, pentru a dezbate subiecte economice și pentru a 
împărtăși noi perspective asupra provocărilor economice ale Europei.  

În cadrul celei de-a 7-a prelegeri anuale dedicate lui ,,Tommaso 
Padoa-Schioppa”,  președintele   Jean-Claude Juncker  s-a concentrat pe 
două momente emblematice: pe de o parte, a marcat faptul că la 1 iunie 
a.c., Banca Centrală Europeană a sărbătorit 20 de ani de la înființare și, pe 
de altă parte, că la 1 ianuarie 2019, Uniunea Europeană va sărbători  20 
de ani de moneda unică. În acest context, președintele Comisiei Europene a arătat că ,, (…) Astăzi, 340 de milioane de europeni folosesc euro în fiecare zi în 19 
state membre. Iar zona euro va reprezenta în curând 85% din produsul intern brut global al întregii Uniuni Europene”. 

https://ec.europa.eu/info/events/eu-sustainable-energy-week-eusew-2018-2018-jun-04_en
https://ec.europa.eu/info/events/eu-sustainable-energy-week-eusew-2018-2018-jun-04_en
https://ec.europa.eu/easme/en
https://ec.europa.eu/easme/en
https://www.eusew.eu/about-awards-competition
https://www.eusew.eu/about-awards-competition
https://ec.europa.eu/info/news/2018-eu-sustainable-energy-weeks-focus-clean-energy-transition-2018-jun-05_en
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-18-4061_en.htm
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Discuțiile #EUBEF18  au vizat viitorul economiei europene într-o eră de perturbare digitală. În acest context, președintele Junker a reamintit de Planul de 
Investiții pentru Europa și de o serie de măsuri luate de Comisia Europeană pentru a proteja și a întări piața unică și piața unică digitată. Președintele Comisiei 
Europene a precizat că se impune finalizarea Uniunii Economice și Monetare și a Uniunii Bancare, pentru ca zona euro să beneficieze de o linie bugetară 
puternică în cadrul viitorului buget european.  În acest sens, a concluzionat că ,,(…)Viitorul Uniunii Europene este viitorul monedei euro, iar viitorul monedei euro 
este viitorul Uniunii Europene în ansamblu”.   

 

Piața unică digitală: negociatorii UE ajung la un acord politic pentru actualizarea normelor UE în domeniul 

telecomunicațiilor 

La 6 iunie a.c., Comisia Europeană a anunțat că Parlamentul European și Consiliul au ajuns la 
un acord politic privind actualizarea normelor UE în domeniul telecomunicațiilor. Astfel, Noul Cod 
european al comunicațiilor electronice1 propus de Comisie, va stimula investițiile în rețele de 
capacitate foarte mare din UE, inclusiv în zonele îndepărtate și rurale2.  

Concret, Noul Cod al comunicațiilor electronice are ca obiectiv: 

 îmbunătățirea utilizării rețelelor 5G  - prin asigurarea disponibilității unui spectru de 
frecvențe radio de 5G până la sfârșitul anului 2020 în UE și furnizarea de operatori cu o previzibilitate 
de cel puțin 20 de ani în ceea ce privește licențierea spectrului,  inclusiv pe baza unei mai bune 
coordonări a alocărilor planificate de spectru radio;  

 facilitarea lansării de rețele fixe noi, de mare capacitate - prin stabilirea unor norme 
pentru co-investiții previzibile și prin promovarea partajării riscurilor în desfășurarea rețelelor de 
capacitate foarte mare; prin promovarea unei concurențe durabile în beneficiul consumatorilor; 

 realizarea unei cooperări eficiente între Comisia Europeană și Organismul autorităților 
europene de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice (OAREC) - în ceea ce privește 
supravegherea măsurilor care sunt legate de noile dispoziții-cheie privind accesul la co-investiție și 
reglementarea simetrică. 

                                                 
1 A se vedea Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a Codului european al comunicațiilor electronice – COM (2016) 590. 
2 În septembrie 2016, Comisia Europeană a propus crearea unui Cod european al comunicațiilor electronice, care să contribuie la încurajarea investițiilor în rețele de foarte mare capacitate, 
care au un rol semnificativ pentru educație, sănătate, producție sau transport. În martie 2018, Parlamentul și Consiliul au convenit asupra căii de urmat pentru gestionarea spectrului de 
frecvențe radio pentru a putea introduce 5G în UE. Odată adoptat de Parlamentul European și de Consiliu, statele membre vor avea doi ani pentru a transpune Codul comunicațiilor electronice 
în legislația națională. 
 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4070_en.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposed-directive-establishing-european-electronic-communications-code
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposed-directive-establishing-european-electronic-communications-code
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/files/download/082dbcc557bb20d00157bef097a70231.do
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Utilizatorii finali ai serviciilor de voce sau web vor fi protejați printr-o politică a consumatorului, după cum urmează: 

 cetățenii au acces la servicii de comunicații la prețuri accesibile, inclusiv acces la internet universal accesibil, pentru servicii precum e-guvernare, 
servicii bancare online sau apeluri video; 

 apelurile internaționale din cadrul UE nu vor costa mai mult de 19 cenți pe minut, asigurându-se, în același timp, că noile norme nu vor denatura 
concurența, inovarea și investițiile; 

 acces echivalent la comunicații pentru utilizatorii cu handicap; 

 transparența tarifară și compararea ofertelor contractuale; 

 o mai bună securitate împotriva hacking-ului, malware-ului etc.; 

 o mai bună protecție a consumatorilor abonați la pachetele de servicii incluse; 

 schimbarea furnizorului de servicii și păstrarea aceluiași număr de telefon vor fi facilite și vor fi incluse reguli de compensare în cazul în care 
procesul merge prost sau durează prea mult; 

 cetățenii vor putea fi protejați în situații de urgență, inclusiv prin reperarea locației exacte a apelantului în situații de urgență, extinderea 
comunicațiilor de urgență la mesajele text și la apelurile video, precum  și prin stabilirea unui sistem de transmitere a avertismentelor publice pe telefoanele 
mobile. 

Ca urmare a adoptării Codului de către co-legiuitorii europeni, vicepreședintele Comisiei responsabil pentru piața unică digitală, Andrus Ansip, a declarat: 
,,(…) Acest acord este esențial pentru a răspunde nevoilor crescânde de conectivitate ale cetățenilor europeni și a stimula competitivitatea Europei. Noi punem 
baza pentru implementarea 5G în Europa". De asemenea, comisarul  responsabil pentru economie și societate digitală, Mariya Gabriel a apreciat că ,,(..) Noile 
norme în materie de telecomunicații reprezintă un element esențial pentru viitorul digital al Europei”.  

 

Comerțul UE-SUA: Comisia Europeană aprobă reechilibrarea taxelor pentru 

produsele din SUA 

Colegiul comisarilor a aprobat la 6 iunie a.c decizia de a impune taxe suplimentare produselor din SUA, ca 
răspuns al UE la tarifele SUA pentru produsele din oțel și aluminiu3 și de a permite o reechilibrare corespunzătoare 
daunelor provocate de măsurile SUA privind exporturile UE care se ridică la 6,4 miliarde euro (2017). Este vorba de 
aplicarea unei serii de taxe de reechilibrare care sunt conforme normelor Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) și 
care corespund unei liste de produse notificate anterior către OMC. Reacțiile anterioare ale Comisiei Europene au 

                                                 
3 La 8 martie 2018, Statele Unite ale Americii (SUA) au adoptat măsuri de salvgardare sub forma unei majorări tarifare la importurile anumitor produse din oțel și aluminiu (în procent de de 
25% și respectiv 10%) pe o durată nelimitată. Data intrării în vigoare a majorării tarifelor în ceea ce privește Uniunea Europeană a fost amânată până la 1 mai și, ulterior, până la 1 iunie 2018.  

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/may/tradoc_156909.pdf
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inclus și lansarea unor proceduri împotriva SUA în cadrul OMC ( 1 iunie a.c. ) și efectuarea unei anchete (26 martie a.c.) de evaluare a posibilității de declanșare a 
măsurilor de salvgardare, care să  protejeze piața europeană4. Dacă ancheta confirmă necesitatea unei acțiuni rapide, până în vară poate fi adoptată o astfel de 
decizie.  

Dna Cecilia Malmström, comisar european responsabil pentru comerț, a apreciat că: ,,(…) Acesta este un răspuns măsurat și proporțional la decizia 
unilaterală și ilegală luată de Statele Unite de a impune tarife asupra exporturilor europene de oțel și aluminiu. Mai mult, reacția UE este pe deplin conformă cu 
dreptul comerțului internațional." 

Cu toate acestea, relațiile comerciale UE- SUA nu sunt puse în pericol. La 7 martie a.c., Colegiul Comisarilor a decis continuarea raporturilor comerciale 
dintre Comisia Europeană și SUA. O reuniune trilaterală cu SUA și Japonia a avut loc la 31 mai la Paris, în cursul căreia s-au făcut progrese în abordarea cauzelor  
principale ale tensiunilor actuale din sistemul de tranzacționare, inclusiv practicile Chinei de denaturare a comerțului. 

 

Propunerile Comisiei Europene pentru investiții în temeiului noului Buget al Uniunii Europene sunt: 

 Investiții de 9,2 miliarde EUR în primul program digital de până acum 

Comisia Europeană a propus la 6 iunie a.c. crearea Programului ,,Europa digitală”5 și efectuarea de investiții în valoare de 9,2 miliarde euro în vederea 
alinierii următorului buget pe termen lung al UE (2021-2027) la provocările tot mai mari din domeniul digital, printre care sunt menționate îmbunătățirea 
competitivității internaționale a UE sau dezvoltarea și consolidarea capacităților digitale strategice ale Europei. Printre elementele-cheie vizate se numără 
calculul de înaltă performanță, inteligența artificială, securitatea cibernetică și competențele digitale avansate; acestea ar urma să fie utilizate la scară largă și să 
devină accesibile în toate sectoarele economiei și ale societății, atât de către întreprinderi, cât și de către sectorul public. Propunerea Comisiei vizează cinci 
domenii, după cum urmează: 

 supercalculatoare, printr-o finanțare de 2,7 miliarde euro, care va asigura utilizarea eficientă a calculului de înaltă performanță, atât în sectorul 
public, cât și în cel privat, inclusiv la nivelul întreprinderilor mici și mijlocii; 

 inteligență artificială, cu ajutorul unui buget de 2,5 miliarde euro, prin care să se susțină răspândirea acesteia în întreaga economie și societate 
europeană; se va pune accentul pe  consolidarea investițiilor în cercetare și inovare în cadrul programului Orizont6 și Comisia Europeană va propune crearea 
unor „biblioteci europene” comune de algoritmi care să fie accesibile tuturor, cu ajutorul căreia sectorul public și sectorul privat să identifice și să achiziționeze 
soluția cea mai adecvată nevoilor lor; 

                                                 
4 Comisia Europeană are termen până în decembrie a.c. să decidă dacă sunt necesare măsuri de salvgardare. 
5 Europa digitală este un program nou, care face parte din capitolul „Piața unică, inovarea și sectorul digital” al propunerii de buget pe termen lung al UE. În acest sens a se vedea Propunerea 
de Regulament a Parlamentului European și a Consiliului privind stabilirea Programului Europa digitală pentru perioada 2021-2027 – COM (2018)434.  
6 Comisia Europeană atrage atenția că se impune, în continuare, finanțarea cercetării și inovării prin  programul Orizont, prevăzut în următorul cadru financiar multianual. Există o relație de 
interdependență între cele două programe: pe de o parte, Orizont Europa asigură investiții esențiale în cercetare și inovare, iar pe de altă parte, Europa digitală valorifică aceste rezultate pentru 
a crea infrastructura necesară. 

https://ec.europa.eu/commission/publications/connecting-europe-facility-digital-europe-and-space-programmes_en
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-june2018-digital-europe-regulation_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-june2018-digital-europe-regulation_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/commission/future-europe/eu-budget-future_en
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 securitate cibernetică și încredere, prin investirea a 2 miliarde euro în protejarea economiei digitale, a societății și a democrațiilor Uniunii prin 
promovarea apărării cibernetice și a sectorului securității cibernetice din UE; 

 competențe digitale, prin alocarea a 700 de milioane euro pentru organizarea unor cursuri de formare și stagii de pregătire la locul de muncă pe 
termen lung și pe termen scurt, indiferent de statul membru de reședință al participanților; 

 asigurarea utilizării pe scară largă a tehnologiilor digitale la nivelul întregii economii și societăți, prin  alocarea a 1,3 miliarde euro pentru 
transformarea digitală a administrației publice și a serviciilor publice și interoperabilitatea acestora în Uniunea Europeană și facilitatea  accesului la tehnologii și 
know-how pentru toate întreprinderile, în special pentru IMM-uri. 

 

 Suplimentarea fondurilor pentru investiții care vizează conectarea cetățenilor europeni prin infrastructuri de înaltă performanță 

Comisia a propus  mărirea bugetului pentru proiectele de infrastructură digitală din cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei la 3 miliarde 
euro7. Acest Mecanism se concentrează asupra proiectelor cu cea mai mare valoare adăugată europeană, în special asupra conexiunilor transfrontaliere. În 
sectorul digital, acesta va contribui la asigurarea, până în 2025, a accesului tuturor actorilor socio-economici importanți, la conexiuni în bandă largă, adaptate 
exigențelor viitorului. De asemenea, sunt propuse 30,6 miliarde euro pentru sprijinirea investițiilor în rețelele europene de infrastructură din sectorul 
transporturilor  și 8,7 miliarde euro pentru sprijinirea sectorului energetic.  

 

 Programul InvestEU va sprijini crearea de locuri de muncă, creșterea economică și inovarea în Europa 

Pentru următorul buget pe termen lung al UE, care acoperă perioada 2021-2027, Comisia propune crearea programului InvestEU, pentru a grupa sub 
aceeași cupolă finanțarea acordată de la bugetul UE sub formă de împrumuturi și garanții8. InvestEU va reuni multitudinea de programe financiare disponibile în 
prezent și va extinde modelul de succes al Planului de investiții pentru Europa ( „Planul Juncker”). Cu InvestEU, Comisia va da un nou impuls investițiilor, inovării 
și creării de locuri de muncă, fiind compus din Fondul InvestEU, Platforma de consiliere InvestEU și Portalul InvestEU. 

 Președintele Jean-Claude Juncker a declarat: „Planul de investiții pentru Europa s-a dovedit un succes în mobilizarea de investiții 
private și crearea de locuri de muncă în Europa. Planul a atras deja investiții de aproape 290 de miliarde de euro (…) și a oferit finanțare 
unui număr de 635 000 de întreprinderi mici. Cu InvestEU, dorim să luăm acest model de succes și să-l extindem pentru a acoperi 
numeroasele programe de finanțare oferite de UE. Simplificăm, facem mai mult cu mai puține resurse și punem un accent sporit pe 
investițiile sociale.” 

 

                                                 
7 A se vedea Propunerea de Regulament a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a Mecanismului pentru interconectarea Europei și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 
1316/2013 și a Regulamentului (UE) nr. 283/2014 – COM (2018) 438. 
8 A se vedea Propunerea de Regulament a Parlamentului European și a Consiliului privind crearea programului InvestEU – COM (2018) 439. 

https://ec.europa.eu/commission/publications/connecting-europe-facility-digital-europe-and-space-programmes_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4029_en.htm
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2018-06-06-cef-annex-memo.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2018-06-06-cef-annex-memo.pdf
https://ec.europa.eu/commission/publications/investeu-programme_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/investeu-programme_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/investeu-programme_en
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-cef-regulation_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-cef-regulation_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-investeu-regulation_en.pdf
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 Comisia propune cel mai ambițios program pentru cercetare și inovare de până acum 

În cadrul următorului buget pe termen lung al UE pentru perioada 2021-2027, Comisia a propus alocarea a 100 de miliarde euro pentru cercetare și 
inovare prin noul program Orizont Europa9, succesorul programului Orizont 2020.  

Programul Orizont Europa propune: 

 un Consiliu European pentru Inovare (CEI); 

 constituirea unui „ghișeu unic” pentru a asigura aplicarea pe piață a celor mai promițătoare tehnologii revoluționare cu potențial ridicat și pentru 
a permite celor mai inovatoare întreprinderi existente și nou-înființate să-și extindă ideile; 

 identificarea și finanțarea inovațiilor cu evoluție rapidă și cu risc ridicat, care prezintă un potențial important de creare a unor piețe complet noi; 

 utilizarea a două instrumente de finanțare principale, unul pentru etapele incipiente și celălalt pentru dezvoltare și introducerea pe piață.  

În cadrul programului Orizont Europa, Comisia își propune ca misiuni de cercetare și inovare combaterea cancerului, mobilitatea ecologică și eliminarea 
plasticului din oceane. Misiunile programului se vor realiza prin regândirea parteneriatelor europene și a colaborărilor cu alte programe ale UE, astfel încât 
programul Orizont Europa să fie operațional prin prisma politicii de coeziune, a Fondului european de apărare, prin programul Europa digitală și Mecanismul 
pentru interconectarea Europei, precum și prin proiectul internațional privind energia de fuziune ITER10. Alocarea bugetară propusă de 100 de miliarde euro  
pentru perioada 2021-2027 include 97,6 miliarde euro pentru programul Orizont Europa (dintre care 3,5 miliarde euro vor fi alocate fondului InvestEU) și 2,4 
miliarde euro pentru Programul pentru cercetare și formare al Euratom11. 

 Un nou program privind piața unică pentru capacitarea și protejarea cetățenilor europeni 

Comisia propune un nou program special conceput12, în valoare de 4 miliarde de euro, care să capaciteze, să protejeze consumatorii și să permită unui 
număr mare de întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) europene să profite pe deplin de o piață unică care funcționează bine. Noul program va consolida 
guvernanța pieței interne a UE prin: 

 protejarea și capacitarea consumatorilor; 

                                                 
9 A se vedea Propunerea de Regulament a Parlamentului European și a Consiliului privind -Programul-cadru pentru cercetare și inovație Orizont Europa  și  de stabilire a regulilor sale de participare si diseminare 

– COM (2018) 435.  
10 A se vedea Propunerea de Decizie a Comisiei în vederea adoptării Deciziei 2007/198 / Euratom de înființare a Întreprinderii comune europene pentru ITER și dezvoltarea energiei de fuziune și de acordare a 
avantajelor acesteia {SWD (2018) 325final} - {SWD (2018) 326final} – COM (2018) 445. 
11 A se vedea Propunerea de Regulament a Consiliului  de stabilire a programului de cercetare și de formare al Comunității Europene a Energiei Atomice pentru perioada 2021-2025 care completează propgramul 

Orizont Europa - Programul-cadru pentru cercetare și inovare – COM (2018) 437. 
12 A se vedea Propunerea de Regulament aParlamentului European și a Consiliului privind stabilirea programului pentru piața unică, competitivitatea întreprinderilor, inclusiv a 
întreprinderilor mici și mijlocii și statisticile europene și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 99/2013, (UE) nr. 1287/2013 , (UE) nr. 254/2014, (UE) nr. 258/2014, (UE) nr. 652/2014 și (UE) 
2017/826 – COM (2018) 441.  

https://www.iter.org/
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-horizon-europe-regulation_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-horizon-europe-regulation_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-iter-regulation_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-iter-regulation_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-euratom-regulation_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-euratom-regulation_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-single-market-regulation_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-single-market-regulation_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-single-market-regulation_en.pdf
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 competitivitatea întreprinderilor, în special a IMM-urilor; 

 un nivel ridicat al sănătății umane, a animalelor și a plantelor; 

 aplicarea eficientă a legislației și standarde de primă clasă; 

 concurență loială în era digitală; 

 statistici europene de înaltă calitate.    

 

Pachetul de proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor 

Prin pachetul său lunar de decizii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană urmărește acționarea în justiție a statelor membre care 
nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE, au scopul de a 
asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor. De asemenea, Comisia închide 104 de cazuri în care diferendele  
cu  statele membre în cauză au fost soluționate fără a fi necesară continuarea procedurii.  

1. Energie 

Un aviz motivat și scrisori de punere în întârziere 

Securitate nucleară: Comisia solicită Belgiei, Poloniei și Spaniei să transpună integral normele UE privind securitatea nucleară. 

Comisia a decis să trimită Belgiei un aviz motivat pentru că nu a notificat măsurile de transpunere necesare în temeiul Directivei privind securitatea 
nucleară (Directiva 2014/87/Euratom a Consiliului), care  introduce obiective suplimentare în materie de securitate la nivelul întregii Uniuni, pentru a preveni 
accidentele.  

Comisia îndeamnă Polonia și Spania să finalizeze transpunerea respectivei directive și a decis să trimită scrisori de punere în întârziere  autorităților 
poloneze și spaniole. În cazul în care Polonia și Spania nu acționează în următoarele două luni, Comisia le poate trimite un aviz motivat cu privire la această 
chestiune. 

Scrisori de punere în întârziere: 

Deșeuri nucleare: Comisia îndeamnă Croația, Danemarca, Estonia, Irlanda, Letonia și Malta să transpună în mod corect normele UE. 

Comisia a decis să trimită scrisori de punere în întârziere Croației, Danemarcei, Estoniei, Irlandei, Letoniei și Maltei pentru lipsa transpunerii în mod corect 
a anumitor cerințe din Directiva privind combustibilul uzat și deșeurile radioactive (Directiva 2011/70/Euratom a Consiliului). Directiva asigură gestionarea 
responsabilă și în condiții de siguranță a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, pentru a se evita impunerea unor sarcini inutile generațiilor următoare. 
În cazul în care cele 6 state membre nu acționează în următoarele două luni, Comisia le poate trimite avize motivate. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32014L0087
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32011L0070
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2. Mediu 

O sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene 

Comisia trimite Spania în fața Curții din cauza gestionării deficitare a deșeurilor 

Comisia Europeană a decis să trimită Spania în fața Curții de Justiție a UE pentru lipsa întocmirii și, acolo unde este cazul, a revizuirii unor planuri de 
gestionare a deșeurilor în conformitate cu cerințele privind normele UE pentru Directiva-cadru privind deșeurile (Directiva 2008/98/CE), în patru regiuni 
autonome (Aragon, Insulele Baleare, Insulele Canare și Madrid), precum și în orașul autonom Ceuta. Comisia a solicitat, în mod repetat, Spaniei să își 
îndeplinească obligațiile,  prin intermediul unei scrisori de punere în întârziere în noiembrie 2016, urmată de un aviz motivat în iulie 2017.  

Un aviz motivat și o scrisoare de punere în întârziere: 

Ape reziduale: Comisia îndeamnă Ciprul, Estonia și România să îmbunătățească tratarea apelor urbane reziduale 

Respectarea legislației UE privind apele urbane reziduale și tratarea lor în mod corespunzător - Comisia Europeană transmite  Ciprului și Estoniei un aviz 
motivat pentru a impulsiona eforturile privind punerea în aplicare a Directivei 91/271/CEE a Consiliului, potrivit căreia orașele sunt obligate să instituie 
infrastructura necesară în scopul de a colecta și trata apele lor urbane reziduale. Dacă cele 2 țări nu iau măsuri în termen de două luni, cazurile pot fi trimise în 
fața Curții de Justiție a UE. 

Nerespectarea normelor UE privind tratarea apelor urbane reziduale - Comisia a decis să trimită României o scrisoare de punere în întârziere pentru 
nerespectarea normelor prevăzute de Directiva 91/271/CEE a Consiliului în zone urbane mari. Dacă România nu ia măsuri în termen de două luni, cazurile pot fi 
trimise Curții de Justiție a UE. 

Un aviz motivat: 

Aer: Comisia solicită Franței să implementeze normele UE privind emisiile industriale 

Comisia trimite un aviz motivat Franței, prin care solicită statului francez să transpună pe deplin în legislația sa internă legislația UE privind limitarea 
emisiilor în atmosferă a anumitor poluanți provenind de la instalații medii de ardere [Directiva (UE) 2015/2193]. Întrucât nu a comunicat încă toate măsurile de 
transpunere, Franța are la dispoziție două luni pentru a răspunde. În absența unui răspuns corespunzător, Comisia poate sesiza Curtea de Justiție a UE. 

Scrisori de punere în întârziere: 

Deșeuri: Comisia îndeamnă Slovenia  să respecte hotărârea Curții și să închidă depozitul ilegal de deșeuri din Bukovžlak 

Comisia trimite Sloveniei o scrisoare de punere în întârziere înainte de a trimite cauza înapoi la Curte și de a solicita aplicarea sancțiunilor financiare care 
se impun pentru că acest stat nu a făcut demersurile necesare pentru a respecta pe deplin hotărârea Curții de Justiție a UE din 16 iulie 2015 (cauza C-140/14), 
respectiv reabilitatea unui un depozit ilegal de deșeuri din Bukovžlak, Celje, in temeiul Directivei privind depozitele de deșeuri (Directiva 1999/31/CE a 
Consiliului) și a Directivei-cadru privind deșeurile (Directiva 2008/98/CE).  

Deșeuri: Comisia îndeamnă Spania să respecte hotărârea Curții și să asigure gestionarea corespunzătoare a deșeurilor 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3987_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32008L0098
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1935_ro.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:31991L0271
http://ec.europa.eu/environment/water/water-urbanwaste/index_en.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:31991L0271
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32015L2193
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165928&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=438828
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:31999L0031
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:31999L0031
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32008L0098


 

12 

Comisia trimite Spaniei o scrisoare de punere în întârziere, înainte de a trimite cauza înapoi la Curte și de a solicita aplicarea sancțiunilor financiare care 
se impun, pentru că acest stat nu a făcut demersurile necesare pentru a respecta pe deplin hotărârea Curții de Justiție a UE din 15 martie 2017 (C-563/15), 
respectiv îndeplinirea obligațiilor care îi revin în temeiul Directivei-cadru privind deșeurile (Directiva 2008/98/CE) .  

 

3. Stabilitate financiară, servicii financiare și uniunea piețelor de capital 

Un aviz motivat: 

Servicii financiare: Comisia solicită Greciei să își alinieze legislația la normele UE privind denunțătorii 

Comisia a decis să trimită un aviz motivat Greciei cu privire la nerespectarea obligației de a transpune în legislația națională până la 3 iulie 2016 Directiva 
de punere în aplicare 2015/2392/UE a Comisiei privind Regulamentul UE nr. 596/2014, referitoare la raportarea către autoritățile competente a încălcărilor 
efective sau potențiale ale legislației privind abuzul de piață.   

4. Impozitare și uniune vamală 

Un aviz motivat: 

Impozitare: Comisia solicită Austriei să își modifice regimul de TVA pentru agențiile de turism 

Comisia a decis să trimită Austriei un aviz motivat pentru denaturarea concurenței prin excluderea din regimul special de TVA dedicat agențiilor de turism 
a vânzărilor de servicii de călătorie în beneficiul altor persoane impozabile, care le utilizează în scop comercial, respectiv încălcarea Directivei privind TVA - 
Directiva 2006/112/CE a Consiliului) și a jurisprudenței UE (Comisia/Spania, cauza C-189/11). Dacă Austria nu ia măsuri în următoarele două luni, Comisia poate 
decide să trimită cazul în fața Curții de Justiție a UE. 

Avize motivate și închideri de cazuri: 

Impozitare: Comisia îndeamnă 5 state membre să transpună noile norme în materie de transparență și să închidă un caz vizând Bulgaria 

Comisia Europeană a decis să trimită Ciprului, Greciei, Irlandei, Luxemburgului și României avize motivate pentru faptul că nu au comunicat transpunerea 
noilor măsuri privind schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal în ceea ce privește accesul autorităților fiscale ale statelor membre la 
informații privind combaterea spălării banilor [Directiva (UE) 2016/2258 a Consiliului]. Statele membre trebuiau să transpună măsurile respective până la data 
de 31 decembrie 2017. Noile norme sunt concepute astfel încât să ofere autorităților fiscale mult doritul acces la informațiile privind combaterea spălării banilor 
și să le permită să reacționeze rapid și eficient în cazurile de evaziune fiscală.  

În același timp, Comisia a salutat transpunerea acelorași măsuri de către Bulgaria și a decis astăzi să închidă cazul respectiv de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor. 

Scrisori de punere în întârziere: 

Impozitare: Comisia solicită Republicii Cehe să transpună în mod corect noile norme în materie de transparență vizând schimbul de informații. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&lgrec=en&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=ro&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=c-563%252F15&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&pa
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32008L0098
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32015L2392
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32015L2392
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-markets/securities-markets/ensuring-integrity-securities-markets_ro
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/what-is-vat_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32006L0112
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?pro=&lgrec=en&nat=or&oqp=&lg=&dates=&language=ro&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-189%252F11&td=%3BALL&pcs=Oor&avg
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:32016L2258
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Comisia a decis să trimită Republicii Cehe o scrisoare de punere în întârziere, deoarece nu a pus în aplicare în mod corect normele UE privind schimbul 
automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal (Directiva 2014/107/UE a Consiliului), în sensul de a cuprinde și dividendele, câștigurile de capital și soldurile 
conturilor în venituri financiare care fac obiectul schimbului automat de informații între statele membre.  

Impozitare: Comisia solicită Letoniei să își alinieze normele privind mecanismul de taxare inversă a TVA 

Comisia a decis să trimită Letoniei o scrisoare de punere în întârziere în legătură cu legislația sa recentă care permite taxarea inversă a TVA pentru 
vânzările de produse pentru construcții, de produse electronice de larg consum și de aparate electrocasnice între întreprinderi. Această legislație încalcă 
normele UE în materie de TVA (Directiva privind TVA, Directiva 2006/112/CE a Consiliului), care permit mecanismul de taxare inversă doar atunci când este 
aplicat în mod specific și când este utilizat numai pentru produsele enumerate în mod exhaustiv.  

 

 

Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate/ Vicepreşedinte al 

Comisiei Europene, dna Federica Mogherini 

 

 În data de 4 iunie a.c., Înaltul Reprezentant a avut o întrevedere cu dl João Lourenço, preşedintele Angolei şi ministrul de externe, dl Manuel 
Augusto. Cu acest prilej, s-a discutat despre relaţiile UE-Angola şi s-a reafirmat dorinţa Uniunii Europene de a sprijini reformele din sectorul social şi economic.  
Înaltul Reprezentant a susţinut continuarea cooperării  cu Angola. De asemenea, Înaltul Reprezentant apreciază acitvitatea Comunităţii de dezvoltare a Africii de 
Sud (SADC), salutând faptul că preşedinţia acesteia urmează să fie deţinută de Angola şi sprijină demersurile Uniunii Africane de încurajare a stabilităţii şi a păcii 
în regiune. 

 Luni, 4 iunie a.c., Înaltul Reprezentant a avut o întrevedere cu preşedintele Muntenegrului, dl 
Milo Djukanović, privind situaţia politică din ţară şi calea întegrării în Uniunea Europeană. Cei doi oficiali au 
subliniat importanţa recentului summit UE-Balcanii de Vest de la Sofia, în care a fost reafirmată perspectiva 
europeană a Muntenegrulu șii la care s-au luat o serie de măsuri concrete pentru consolidarea cooperării în 
regiune. În plus, s-a discutat despre angajamentul Muntenegrului de a pune în aplicare agenda de reformă, în 
special privind lupta împotriva corupţiei şi protejarea drepturilor fundamentale. Înaltul Reprezentant a salutat 
alinierea deplină a ţării la poziţiile de politică externă ale UE şi angajamentul ferm de stabilitate regională. 

 Totodată la 4 iunie a.c., Înaltul Reprezentant s-a întâlnit cu dl Paul Kagame, preşedintele 
Rwandei, cu dl Louise Mushikiwabo, ministrul de externe şi cu dl Uzziel Ndagijimana, ministrul finanţarelor şi al 
planificării economice. Aceştia au discutat despre importanţa parteneriatului strategic dintre Uniunea Africană 

(UA) şi Uniunea Europeană, întrucât preşedintele Kagame este în prezent preşedintele Uniunii Africane. Înaltul Reprezentant a confirmat disponibilitatea UE de a 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32014L0107
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/what-is-vat_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32006L0112
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sprijini, în continuare, proiectele şi reformele Uniunii Africane şi a salutat paşii  istorici în favoarea întegrării strânse a UA în contextul recentului acord african 
continental de liber schimb. De asemenea, au avut loc schimburi de opinii cu privire la situaţia din Rwanda, inclusiv despre viitoarele alegeri parlamentare, 
precum şi despre progresul economic şi social pozitiv al ţării. 

 În data de 5 iunie a.c., Înaltul Reprezentant a avut o întrevedere cu dl Roch Kabore, preşedintele Burkina Faso şi cu ministrul de externe, dl Alpha 
Barry. A avut loc un schimb de opinii despre situaţia din regiune care este afectată, în special, de atacurile teroriste din capitala Ouagadougou şi din regiunea 
Burkina Faso Sahel. Dna Mogherini a reafirmat sprijinul UE pentru dezvoltare şi securitate în această ţară, în special printr-o contribuţie suplimentară de 50 de 
milioane de euro pentru aplicarea planului de urgenţă pentru Sahel. Preşedintele Kabore şi Dna Mogherini au discutat şi despre cooperarea UE şi ţările G5 din 
Sahel care vizează consolidarea cooperării transfrontaliere şi lupta impotriva terorismului. 

 În data de 6 iunie a.c., Înaltul Reprezentant a convocat pentru prima data, la Bruxelles, Grupul Global Tech care a reunit lideri din  domeniul 
tehnologiei, ai societăţii civile şi ai diplomaţiei, cu scopul de a-şi reuni forţele pentru a indentifica oportunităţile şi provocările cu care se confruntă societatea în 
prezent. Rolul acestora este să stabilească conţinutul viitoarelor programe, concentrându-se pe domenii de fond, de la inteligenţa artificială la educaţie şi la 
ameninţările cibernetice. 
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PARLAMENTUL EUROPEAN 

 

 

În săptămâna 4-10 iunie  a.c., deputații europeni și-au desfășurat activitatea în cadrul comisiilor parlamentare ale Parlamentului European, la Bruxelles - Belgia   

Mai multe răspunsuri de la Facebook 

Confidențialitatea on-line continuă să fie un subiect important pe agenda Parlamentului European. În data de 4 iunie a.c.,  deputații europeni din mai 
multe comisii parlamentare ale PE au organizat o audiere pentru a discuta despre protecția datelor cu caracter personal și despre combaterea utilizării abuzive a 
acestora în mediul on-line. La audiere au participat experți, jurnaliști și persoane implicate, care au dezvăluit scandalul Cambridge Analytica13, pentru a obține o 
imagine clară și completă a ceea ce s-a întâmplat. 

Echipa lui Mark Zuckerberg , fondator și director general al rețelei de socializare Facebook, a trimis seturile de răspunsuri la întrebările care au rămas fără 
răspuns la întâlnirea cu liderii PE.  

Primul set de răspunsuri se referea la subiecte cum ar fi încălcarea dreptului asupra confidențialității datelor de către Cambridge Analytica, „profile din 
umbră”, date de la utilizatorii non-Facebook și conturile false.  

Al doilea set de răspunsuri s-a concentrat pe subiecte precum algoritmii, siguranța on-line, manipularea alegerilor și aplicarea Regulamentului general 
privind protecția datelor de către Facebook.  

Această audiere este prima dintr-o serie de 3 audieri care investighează cazul. A doua audiere va avea loc în data de 25 iunie a.c., iar cea de-treia  în 2 
iulie a.c. 

 

                                                 
13

 La data de 22 mai 2018, liderii grupurilor politice și președintele Antonio Tajani s-au întâlnit cu președintele Facebook, Mark Zuckerberg, pentru a vorbi despre utilizarea datelor 

personale on-line. O listă de răspunsuri scrise a fost furnizată după întâlnire. 

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/schedule?committee=LIBE
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20180524RES04208/20180524RES04208.pdf
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20180604RES04911/20180604RES04911.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/meeting-with-mark-zuckerberg-at-european-parliament_6501_pk
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/148008/draft-programme-facebook-hearing.pdf
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Cale liberă circulației datelor fără caracter personal în cadrul UE  

În data de 4 iunie a.c., Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor (IMCO) a decis că nu trebuie să existe bariere în calea fluxului liber de 
date fără caracter personal în UE, acordând un vot favorabil unui proiect de raport14 privind fluxul liber de date fără caracter personal15. Propunerea vizează 
eliminarea restricțiilor teritoriale privind stocarea datelor pe piața UE, 
facilitând astfel, întreprinderilor posibilitatea de a face schimb de 
furnizori de servicii de tip cloud16.  

Propunerea urmărește să abordeze următoarele aspecte: 

 îmbunătățirea mobilității datelor fără caracter personal la 
nivel transfrontalier în cadrul pieței unice (în prezent aceasta fiind 
limitată în multe state membre din cauza restricțiilor în materie de 
localizare sau a insecurității juridice prezente pe piață); 

 asigurarea faptului că rămân neafectate competențele 
autorităților competente de a solicita și de a primi acces la date în 
scopuri de reglementare (de exemplu pentru inspecție și audit); 

 facilitarea schimbării furnizorilor de servicii și a portării 
datelor pentru utilizatorii profesioniști de servicii de stocare sau de alte 
servicii de prelucrare a datelor, fără a crea o sarcină excesivă pentru furnizorii de servicii sau fără a denatura piața. 

Normele își propun să împiedice orice stat membru al UE să impună restricții sau interdicții teritoriale privind stocarea sau orice altă prelucrare a datelor 
care nu sunt personale, oriunde în cadrul UE. Restricțiile de localizare a datelor care împiedică mobilitatea datelor, fie direct, fie indirect, iau forme distincte în 
diferite sectoare.  

Acest proiect de raport ar interzice normele naționale, care impun ca aceste date să fie stocate sau prelucrate într-un anumit stat membru. Deputații 
europeni au ținut să clarifice faptul că orice restricții privind localizarea datelor vor fi permise „numai în mod excepțional”, în cazul în care există „motive 

                                                 
14 COM(2017)495 - 2017/0228(COD) - Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un cadru pentru fluxul liber al datelor fără caracter personal în 

Uniunea Europeană. 
15 Proiectul de regulament privind fluxul liber de date fără caracter personal este unul dintr-o serie de propuneri în Strategia privind piața unică digitală. Acesta completează legislația 

existentă privind datele cu caracter personal (GDPR), care prevede libera circulație și transferabilitatea datelor cu caracter personal în cadrul UE. Datele non-personale includ, de exemplu, date 
generate de mașini sau date comerciale, care sunt fie non-personale, fie anonime. O dată cu apariția unor noi tehnologii, precum cloud computing, date mari și inteligență artificială sau 
posibilitatea de a muta liber datele a devenit o problemă esențială pentru companiile europene. 

16 Cloud-ul este un fel de hard disk stocat pe  un server extern, în care există un spațiu personal, pe care poți  salva orice. Cloud-ul se poate sincroniza cu telefonul mobil, calculatorul de 
la servici, calculatorul de acasă, tableta sau cu oricare alt dispozitiv electronic, păstrând datele. In teorie cei care oferă servicii de cloud oferă și backup și garantează integritatea datelor.  

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/ro/committees/video?event=20180604-1500-COMMITTEE-IMCO
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-connected-digital-single-market/file-free-flow-of-non-personal-data
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20170495.do
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imperative de securitate publică”. Orice cerințe de localizare a datelor ar trebui să fie comunicate Comisiei Europene și publicate on-line pentru a asigura 
transparența. 

Proiectul de regulament asigură că autoritățile competente vor avea acces la datele stocate sau prelucrate într-un alt stat membru în scopuri de control, 
cum ar fi inspecția și auditul, pentru a-și putea îndeplini sarcinile. De asemenea, aceasta încurajează crearea de coduri de conduită pentru a facilita schimbarea 
de către utilizatorii profesioniști a furnizorilor de servicii de tip cloud și transferul datelor către propriile sisteme informatice. Aceste coduri de conduită trebuie 
să clarifice faptul că „blocarea vânzătorului” (obstacole în calea circulației datelor prin intermediul sistemelor informatice) nu este o practică de afaceri 
acceptabilă.  

În cazul seturilor de date mixte (non-personale și personale), această reglementare se aplică secțiunii de date non-personale. Datele cu caracter personal 
fac obiectul noilor norme UE privind protecția datelor (Regulamentul general privind protecția datelor), aplicabile începând cu 25 mai 2018. În cazul în care 
datele personale și cele non-personale dintr-un set de date mixte sunt legate într-un mod neînțeles, acest regulament se aplică „fără a aduce atingere 
Regulamentului (UE) 2016/679” (GDPR). Cele două regulamente se completează reciproc. 

Anna Maria Corazza Bildt (PPE, SE), raportor al PE,  a declarat după votul din comisie: „Viziunea mea este pentru un internet deschis, gratuit și sigur 
pentru toți. Prin acest regulament stabilim datele ca fiind a cincea libertate pe piața unică a UE. Prin eliminarea frontierelor, a sarcinilor și a barierelor, cum ar fi 
regulile de localizare a datelor, permitem condiții de concurență echitabile pentru companiile europene pentru a concura la nivel global. (…) Este un pas 
important ce duce spre reducerea protecționismului de date, care amenință economia digitală. Permiterea fluxului liber de date va stimula PIB-ul la fel de mult ca 
cele două recente acorduri ale UE privind comerțul liber, cu Canada și Coreea de Sud. Acest regulament oferă câștiguri enorme de eficiență atât pentru companii, 
cât și pentru autoritățile publice. Acesta va deschide calea inteligenței artificiale, a cloud computing-ului și analizei datelor.” 

Mandatul de a începe negocierile cu Consiliul a fost aprobat  în comisie, cu majoritate de voturi. Odată ce Parlamentul European va da undă  verde în 
sesiunea plenară din 11-14 iunie a.c., pot începe discuțiile tripartite dintre Parlament, Consiliu și Comisie. Primul trilog este programat pentru 14 iunie 2018. 

 

Preţul apelurilor telefonice între statele europene va fi plafonat până în 2019, iar cetăţenii UE 

vor avea acces la o reţea de 5G până în 2020  

Cetățenii UE vor avea acces la o rețea de 5G până în 2020 și își vor vedea limitate costurile apelurilor internaționale, datorită unui acord provizoriu între 
Parlament și Consiliul, care au convenit asupra unei reforme a normelor UE în domeniul telecomunicațiilor17. Acordul provizoriu, încheiat în data de 5 iunie a.c.,  
urmărește să stimuleze investițiile necesare pentru a pune la dispoziție conectivitatea 5G pentru toți cetățenii UE până în 2020, să consolideze protecția 
utilizatorilor și să introducă o limită a tarifelor disproporționate pentru apelurile între țările UE.  

                                                 
17 COM(2016)590 - 2016/0288(COD) - Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului  de instituire a Codului european al comunicațiilor electronice (reformare) - Fisă de 
procedură 

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96674/ANNA+MARIA_CORAZZA+BILDT_home.html
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20160590.do
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0288(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0288(COD)&l=en
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Conform acordului provizoriu, taxele pentru apelurile intra-UE sunt limitate la 19 cenți pentru apelurile telefonice și 6 cenți pentru mesajele text. 
Modelul de co-investiție introdus de acordul provizoriu vizează crearea unui mediu de investiții previzibil. Acesta încurajează utilizarea infrastructurii civile 
existente, ori de câte ori este posibil, precum și acordurile între operatori, în cazul în care acestea au un efect pozitiv asupra concurenței. 

Furnizorii de servicii de telecomunicații ar trebui să utilizeze criptarea pentru a preveni și a minimiza impactul incidentelor de securitate asupra 
utilizatorilor. Printre dispozițiile care consolidează drepturile utilizatorilor, proiectul de acord obligă furnizorii să notifice consumatorii pentru a ajuta să-și 
monitorizeze mai bine utilizarea timpului sau a volumului facturat; asigură accesul pentru utilizatorii cu dizabilități la comunicațiile electronice; facilitează 
compararea ofertelor de către consumatori, ceea ce poate face consumatorul să schimbe operatorul mai ușor. 

Contractele trebuie să fie însoțite de un rezumat concis al concluziilor, ușor de citit, și ar trebui să conțină informații privind drepturile consumatorilor la 
restituiri și compensații, printre care: 

 dreptul de  rambursare la cerere, pentru consumatorii care utilizează servicii preplătite, a oricărui credit rămas;  

 orice taxe datorate încetării anticipate a contractului; 

 orice acorduri de compensare și rambursare care se aplică în cazul în care serviciul contractat nu respectă nivelurile de calitate sau dacă 
furnizorul răspunde în mod necorespunzător unui incident, amenințare sau vulnerabilitate la adresa securității. 

Utilizatorul ar trebui să-și păstreze dreptul de a transfera numărul unui alt furnizor, timp de cel puțin o lună de la data încheierii contractului, cu excepția 
cazului în care utilizatorul renunță în mod explicit la acest drept. Alte dispoziții impun garantarea accesului la informațiile contractuale și serviciile de urgență 
pentru utilizatorii cu dizabilități. 

Un „sistem invers 112”, introdus de deputații europeni, va asigura că cetățenii sunt avertizați prin SMS în caz de urgențe și dezastre majore iminente, 
cum ar fi un atac terorist sau o catastrofă naturală. Vor fi posibile alerte și prin aplicații mobile, iar instrumentele de localizare geografică vor fi utilizate pentru 
localizarea mai exactă a apelantului. Statele membre vor avea la dispoziție 18 luni pentru a le pune în aplicare, după transpunere. 

Acordul include dispozițiile deja convenite, în luna martie a.c., privind disponibilitatea spectrului de frecvențe radio pentru 5G până în 2020 în UE, și 
anume: 

 20 ani de predictibilitate a investițiilor pentru licențele de spectru;  

 eliberarea în timp util a spectrului; 

 autoritățile de reglementare pot interveni mai ușor; 

 previzibilitate pentru toți actorii de pe piață; 

 o coordonare consolidată și o evaluare reciprocă a procedurilor planificate de atribuire a spectrului de frecvențe radio. 

Acordul provizoriu oferă Comitetului autorităților europene de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice (OAREC) un rol de sporire a 
coerenței în implementarea legislației privind comunicațiile electronice în UE. 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-1503_en.htm
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Dna Pilar del Castillo Vera (PPE, ES), raportor al Comisiei pentru industrie privind Codul Telecom, a declarat că: „În timp ce ne asigurăm că există o 
concurență, poziția Parlamentului European cu privire la acest cod vizează un mediu de investiții mai previzibil. Împreună cu garantarea unui timp mai rapid de 
comercializare a resurselor de spectru, această dispoziție va simplifica intervenția de reglementare și va asigura o mai mare coerență și predictibilitate în 
alocarea spectrului, lucru crucial pentru ca Europa să răspundă provocărilor generate de dezvoltarea comunicațiilor 5G.” 

Dna Dita Charanzová (ALDE, CZ), raportor pentru aviz de la Comisia pentru piața internă privind Codul Telecom, este de părere că :„(…) Apelurile 
telefonice mai ieftine reprezintă o victorie pentru toți cetățenii UE. Sper că acest lucru este un prim pas spre o UE în care apelurile interne și internaționale vor 
costa la fel. Sistemul Reverse 112 asigură o Europă mai sigură. Cetățenii noștri trebuie să obțină informații clare, corecte și rapide în situații de criză. Parlamentul 
a realizat multe alte măsuri pentru consumatori, de la compensare în cazul în care ceva nu merge bine atunci când trecerea furnizorilor, la o protecție mai mare 
pentru persoanele cu handicap, să garanteze accesul la internet la prețuri accesibile pentru toți.”  

Dl Evžen Tošenovský (ECR, CZ), raportor al Comisiei pentru industrie la OAREC, a declarat că: „Normele modernizate în domeniul telecomunicațiilor 
conferă OAREC o serie de noi responsabilități. Cred că normele convenite care reglementează OAREC și Biroul OAREC sunt potrivite pentru acest scop, fără a 
schimba arhitectura de bază care trebuie să funcționeze bine. Ca o etapă următoare, ar trebui să ne asigurăm că Biroul OAREC poate oferi sprijinul deplin pentru 
activități ale  autorităților de reglementare în domeniul telecomunicațiilor.” 

Odată ce Parlamentul și Consiliul aprobă acest acord provizoriu, statele membre vor avea 2 ani pentru a transpune Codul comunicațiilor electronice în 
legislația națională. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/28390/PILAR_DEL+CASTILLO+VERA_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124708/DITA_CHARANZOVA_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96713/EVZEN_TOSENOVSKY_home.html
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PREŞEDINŢIA BULGARĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE  

 

 

Consiliul Justiție și Afaceri Interne 

În perioada 4-5 iunie a.c., miniștrii justiției și afacerilor interne din cadrul UE s-au 
întrunit la Luxemburg pentru a discuta diverse subiecte, inclusiv insolvența, dreptul 
contractelor, responsabilitatea părintească, probele electronice, migrația, securitatea sau 
despre măsurile luate împotriva terorismului. 

Reuniunea din 4 iunie a.c. a fost dedicată problematicilor privind justiția.  

Consiliul a convenit asupra unei abordări generale parțiale privind Directiva privind 
insolvența, restructurarea și acordarea celei de-a doua șanse18, care va sprijini creșterea 
economică și ocuparea forței de muncă în UE și va crea o cultură a întreprinderilor, în care 
antreprenorii vor avea posibilitatea de a eșua și de a încerca din nou.  

Dna Tsetska Tsacheva, ministrul bulgar al justiției, a declarat că acordul,,(…) va 
pregăti calea pentru o poziție completă a Consiliului în cursul acestui an și pentru un acord 
politic înainte de alegerile pentru Parlamentul European”.  

                                                 
18 Propunerea a fost prezentată de Comisie la 22 noiembrie 2016 și își propunea să asigure accesul întreprinderilor viabile în dificultăți financiare la cadrele naționale de insolvență care le permit 

să se restructureze într-un stadiu incipient, în vederea prevenirii insolvabilității. Scopul său este, de asemenea, să ofere o a doua șansă întreprinzătorilor cinstiți, care se află în faliment în 

întreaga Uniune. Totodată, introduce măsuri pentru creșterea eficienței procedurilor de restructurare, de insolvență și de descărcare de gestiune. 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9236-2018-ADD-1/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9236-2018-ADD-1/en/pdf
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De asemenea, miniștrii justiției și afacerilor interne au discutat propunerile Comisiei din aprilie 2018 referitoare la e-probe19. În cursul dezbaterilor, 
miniștrii au avut un schimb de opinii cu privire la domeniul de aplicare al propunerilor20 și au discutat despre accesul direct la dovezile electronice și despre 
interceptarea în timp real. Conectați la evenimentele internaționale, miniștrii au făcut referire la dezbaterile din Consiliul Europei privind cel de-al doilea 
protocol anexat la Convenția de la Budapesta cu privire la criminalitatea informatică și la necesitatea unei abordări comune similare la nivelul UE, precum și la 
adoptarea legii  CLOUD din SUA, în martie 2018, încurajând Comisia Europeană să continue dialogul cu autoritățile americane și să depună urgent un mandat de 
negociere, înainte de vacanța de vară. 

Progresele înregistrate privind negocierea unei strategii și a unui Plan de acțiune privind e-justiția  2019-2023  au fost prezentate Consiliului, estimându-
se adoptarea acestora pe perioada președinției austriece, la sfârșitul anului 2018. Strategia privind e-justiția își propune asigurarea sustenabilității proiectelor de 
e-justiție, dezvoltarea principiului interoperabilității între sistemele electronice naționale ale statelor membre și păstrarea principiului participării voluntare în 
proiecte.  Planul de acțiune privind e-justiția 2014-2018  vizează permiterea accesului la informații în domeniul justiției, la instanțe și proceduri extrajudiciare și 
comunicarea dintre autoritățile judiciare.  

De asemenea, Consiliul a adoptat concluzii privind victimele terorismului, accentuând necesitatea aplicării directivei UE privind combaterea terorismului, 
a măsurilor privind sprijinirea și asistența victimelor terorismului, precum și promovarea unei cooperări eficiente între autoritățile și entitățile responsabile cu 
protecția victimelor terorismului, pentru a facilita schimbul rapid de informații și asistență în cazul unui atac terorist.  

Printre celelalte subiecte aflate pe ordinea de zi se numără discutarea directivei privind vânzarea de bunuri, care este strâns legată de directiva privind 
conținutul digital. Discuțiile au vizat necesitatea adoptării unor orientări politice privind interdependența și coerența între cele două propuneri, pentru a asigura 
progresul negocierilor. Astfel printre problemele ridicate se numără situația în care produsele incluse în conținutul sau în serviciile digitale încorporate (,,bunuri 
inteligente") ar trebui să fie vizate de ambele directive. Cu privire la acest aspect, Consiliul s-a angajat să reglementeze bunurile care au conținut digital 
încorporat și să sprijine includerea tuturor produselor, inclusiv a produselor inteligente, în directiva privind vânzarea de bunuri, cu scopul de a adapta toate 
categoriile de bunuri vândute în spațiul digital și de a veni în sprijinul consumatorilor. Ambele directive fac parte din ,,Strategia digitală a pieței unice pentru 
Europa", prezentată de Comisie în decembrie 2015, iar în 2017, Comisia a modificat directiva privind vânzarea de bunuri pentru a putea fi aplicată și la vânzările 
de bunuri față  in față. 

 De asemenea, miniștrii au purtat discuții privind revizuirea așa-numitului ,,Regulament Bruxelles II-a” cu privire la  ,,Recunoașterea și aplicarea deciziilor 
în materie matrimonială și răspunderea părintească”. Discuțiile au vizat 3 piloni tematici: 

1) acționarea prin măsuri provizorii, inclusiv de protecție, în cazuri urgente, care trebuie dispuse în afara statului membru care are jurisdicție asupra 
fondului răspunderii părintești; 

2) plasarea unui copil într-un alt stat membru, respectiv obținerea consimțământului din partea statului membru în care urmează a fi plasat un copil, 
indiferent de rolul autorităților publice din statul membru respectiv pentru cazurile interne de plasare a unui astfel de copil;  

                                                 
19 Sunt avute în vedere probele electronice, cum ar fi e-mailuri sau documente stocate în cloud care sunt utile pentru cercetarea, urmărirea penală și condamnarea infractorilor și a teroriștilor. 
20 Este vorba de un pachet legislativ alcătuit dintr-o propunere de regulament privind producția europeană și ordinele de conservare a dovezilor electronice în materie penală și o propunere de 

directivă de stabilire a unor norme armonizate privind numirea reprezentanților legali în scopul strângerii probelor în cadrul procedurilor penale. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3343_en.htm
http://europa.eu/rapid/attachment/IP-18-3343/en/Factsheet%20E-evidence.pdf
https://rm.coe.int/t-cy-pd-pubsummary/168076316e
https://rm.coe.int/t-cy-pd-pubsummary/168076316e
http://www.consilium.europa.eu/register/en/content/out?typ=SET&i=ADV&RESULTSET=1&DOC_TITLE=&CONTENTS=&DOC_ID=8990%2F18&DOS_INTERINST=&DOC_SUBJECT=&DOC_SUBTYPE=&DOC_DATE=&document_date_from_date=&document_date_from_date_submit=&document_date_to_date=&docume
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1427368506207&uri=CELEX:52013XG1221(02)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1427368506207&uri=CELEX:52013XG1221(02)
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9118-2018-INIT/en/pdf
http://www.consilium.europa.eu/register/en/content/out?typ=SET&i=ADV&RESULTSET=1&DOC_TITLE=&CONTENTS=&DOC_ID=9261%2F18&DOS_INTERINST=&DOC_SUBJECT=&DOC_SUBTYPE=&DOC_DATE=&document_date_from_date=&document_date_from_date_submit=&document_date_to_date=&docume
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/06/08/contracts-for-digital-content-supply/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/06/08/contracts-for-digital-content-supply/
http://www.consilium.europa.eu/register/en/content/out?typ=SET&i=ADV&RESULTSET=1&DOC_TITLE=&CONTENTS=&DOC_ID=8886%2F18&DOS_INTERINST=&DOC_SUBJECT=&DOC_SUBTYPE=&DOC_DATE=&document_date_from_date=&document_date_from_date_submit=&document_date_to_date=&docume
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3) calea de urmat cu privire la modul de finalizare a eliminării exequatur21. 

Miniștrii au discutat cu privire la oportunitatea introducerii unui sistem de recunoaștere și executare a deciziilor în materie de răspundere parentală, cu 
reguli speciale pentru deciziile ,,privilegiate"22. Un obiectiv-cheie al noilor reguli este de a asigura proceduri generale și rapide, având în vedere că timpul este 
esențial pentru protecția interesului superior al copilului în litigii transfrontaliere privind responsabilitatea parentală. 

Printre celelalte teme abordate, se numără  situația punerii în aplicare a regulamentului EPPO, rezultatul reuniunii UE-SUA privind justiția și afacerile 
interne (Sofia 22-23 mai a.c.). 

Nu în ultimul rând, ministrul austriac al afacerilor constituționale, reforme, reglementare și justiție, dl. Josef Mosei a informat Consiliul cu privire la 
prioritățile viitoarei Președinții austriece în domeniul justiției. Astfel, în domeniul dreptului penal, președinția austriacă se va concentra pe adoptarea directivei 
privind combaterea amortizării banilor și a regulamentului privind ordinele de înghețare și confiscare, a regulamentului Eurojust, pe avansarea negocierilor 
privind  directiva propusă referitoare la combaterea fraudei și a contrafacerii mijloacelor de plată fără numerar, precum și încheierea  lucrărilor privind așa-
numitele propuneri de ,,e-probe". În ceea ce privește dreptul civil, președinția este deosebit de interesată să obțină un consens politic cu privire la revizuirea 
regulamentului Bruxelles II,  până în decembrie a.c., precum și modernizarea actelor juridice pentru creșterea digitalizării: e-codex-ul este cel mai important 
pentru președinție.  

Reuniunea din 5 iunie a.c. a fost dedicată problematicilor specifice afacerilor interne. Concluziile Consiliului prezintă progresele reformei sistemului 
european comun de azil, reformarea Codului vizelor, evoluțiile privind migrația ș.a. 

Astfel, în ceea ce privește reformarea sistemului european comun de azil se rețin următoarele: 

 au fost încheiate negocierile cu Parlamentul European cu privire la Regulamentul Agenției UE pentru azil, în așteptarea dispozițiilor legate de 
restul pachetului de azil; 

 sunt în progres negocierile cu Parlamentul European cu privire la Directiva privind condițiile de primire, cu Regulamentul privind calificarea, cu 
Regulamentul privind reinstalarea, iar președinția intenționează să ajungă la un acord politic cu Parlamentul până la sfârșitul lunii iunie a.c.; 

 au progresat negocierile cu  Parlamentul European în ceea ce privește Regulamentul Eurodac; 

 continuă la nivel tehnic discuțiile în cadrul Consiliului  în ceea ce privește Regulamentul privind procedura de azil și Regulamentul de la Dublin; 

Miniștrii au susținut, informal,  ideea potrivit căreia ar trebui elaborată, la nivelul UE, o listă cu țări terțe sigure până la adoptarea regulamentului.  

 

                                                 
21 Exequatur este un concept specific dreptului internațional privat și se referă la procedura judiciară în cadrul căreia, în urma controlului exercitat asupra hotărârii judecătorești străine de 

instanțele statului pe teritoriul căreia se cere executarea, hotărârea judecătorească străină este declarată executorie. 
22 Decizia privilegiată este pronunțată într-un stat membru pentru a fi recunoscută într-un alt stat membru fără a fi nevoie de nicio procedură specială și fără nicio posibilitate de a se opune 

recunoașterii sale. 

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/news/160630_en.htm
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8939-2018-INIT/en/pdf
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2018/05/23/joint-eu-u-s-statement-following-the-eu-u-s-justice-and-home-affairs-ministerial-meeting/
http://www.consilium.europa.eu/media/35542/st09680-en18.pdf
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În urma discuțiilor, Valentin Radev, ministrul bulgar de interne a declarat: ,, (…)Astăzi am avut o discuție deschisă cu privire la aspectele fundamentale ale 
reformei privind azilul. Nu ne mai aflăm în situația de criză cu care ne-am confruntat în 2015, dar trebuie 
să ne asigurăm că suntem gata să facem față oricărei crize viitoare. Momentan, discuțiile vor fi continuate 
de liderii UE, pe baza lucrărilor efectuate până în prezent”. 

Miniștrii afacerilor interne au discutat propunerea de reformare a codului vizelor, concentrându-
se pe legătura dintre politica în materie de vize și politica de readmisie. Referitor la migrație, miniștrii au 
discutat situația actuală și calea de urmat cu privire la rutele mediteraneene. Aceștia au luat în 
considerare consolidarea activităților în diferite domenii, inclusiv sprijinul pentru agențiile UE, 
respectarea în continuare a declarației UE-Turcia, furnizarea de fonduri suficiente pentru Fondul fiduciar 
pentru Africa și sprijinirea partenerilor de-a lungul Balcanilor de Vest. 

Nu în ultimul rând, miniștrii au analizat impactul ciclului de politică al UE asupra crimei organizate 
și grave, în urma încheierii primului ciclu politic al UE (2014-2017), evidențiind natura multidisciplinară a 
proiectului, care presupune: 

 cooperarea între diferiți actori la nivel național, european și internațional; 

  integrarea și alinierea întregii activități desfășurate pentru a aborda prioritățile UE în materie de criminalitate, inclusiv abordările administrative, 
campaniile de prevenire și activitățile strategice și operaționale; 

 consolidarea coordonării la nivel național; 

  creșterea gradului de conștientizare a ciclului politic al UE în rândul autorităților competente; 

  consolidarea activităților externe; 

  promovarea angajamentului agențiilor și organismelor UE; 

 promovarea de noi soluții, dincolo de abordările tradiționale de aplicare a legii, pentru a aborda prioritățile UE în materie de criminalitate. 

Printre celelalte subiecte aflate pe ordinea de zi s-au aflat și problematici privind securitatea și lupta împotriva terorismului, sporirea cooperării în 
domeniul combaterii terorismului, măsuri împotriva organizațiilor de crimă organizată ș.a.m.d.  

Ministrul austriac de interne, dl Herbert Kickl a informat Consiliul cu privire la prioritățile viitoarei Președinții austriece în domeniul afacerilor interne.  

Printre acestea se numără: protecția eficientă a frontierelor externe, o politică europeană de azil care să reziste crizei, lupta împotriva terorismului și 
extremismului, lupta împotriva criminalității grave și organizate, inclusiv combaterea contrabandei cu migranți și consolidarea politicii comunitare, promovarea 
interoperabilității pentru o mai bună partajare a informațiilor și securitatea digitală. 
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Consiliul Transporturi, Telecomunicații și Energie (Transporturi) 

În cadrul reuniunii Consiliului Transporturi Telecomunicații și Energie 
din data de 8 iunie 2018 miniștrii au ajuns la un acord general cu privire la 
propunerea de regulament privind protecția concurenței în domeniul 
transportului aerian și cu privire la propunerile de directivă privind 
instalațiile portuare de preluare pentru descărcarea deșeurilor provenite de 
la nave, taxarea rutieră electronică și schimbul de informații 

Principalul obiectiv al propunerii de regulament  este acela de a 
asigura o concurență loială între transportatorii aerieni din Uniune și 
transportatorii aerieni din țări terțe, în vederea menținerii unor condiții care 
să conducă la un nivel ridicat de conectivitate. Mai concret, aceasta 
stabilește procedurile pentru anchetarea cazurilor de practici care 
denaturează concurența dintre companiile de transport aerian din UE și cele 
din afara UE și pentru adoptarea de măsuri reparatorii. 

”(…) Transportul aerian este o forță motrice importantă a economiei 
UE, care face posibile inovații tehnologice avansate, mai multe locuri de 
muncă și o mai bună conectivitate pentru cetățeni, atât în interiorul Uniunii, 
cât și cu restul lumii. Odată adoptat, acest instrument va oferi sectorului 
european al aviației mijloace similare celor existente la nivel internațional în 
alte domenii de activitate comercială” a declarat Ivailo Moskovski, ministrul 
bulgar al transporturilor, tehnologiei informației și comunicațiilor. 

Regulamentul propus va înlocui un regulament existent, care are mai 
multe deficiențe și care nu a fost niciodată utilizat în practică. Deși aviația 
este o industrie mondială, nu există în prezent niciun cadru internațional, 
sub auspiciile Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) sau ale Organizației 
Aviației Civile Internaționale (OACI), care să reglementeze concurența dintre 
transportatorii aerieni. 

Pentru a aduce opiniile divergente ale delegațiilor la un numitor 
comun, președinția bulgară a propus un text nou, în care se oferă exemple 
concrete de posibile situații discriminatorii la adresa transportatorilor 
aerieni din Uniune, posibilități de compromis privind suspendarea anchetei 

de către Comisie sau încheierea anchetei fără adoptarea de măsuri 
reparatorii. Textul de compromis prevede aceeași procedură pentru 
încheierea anchetei, vizând atât acordurile globale în materie de transport  
aerian, cât și acordurile bilaterale privind transportul aerian.  În consecință, 
indiferent de tipul de acord aviatic, înainte de a propune măsuri reparatorii, 
ancheta Comisiei ar trebui să confirme existența unui prejudiciu, a unei 
practici ce denaturează concurența și a unei legături de cauzalitate între 
acestea. De asemenea, președinția propune un nou considerent prin care se 
precizează obligativitatea Comisiei de a-și adapta domeniul de aplicare al 
anchetei în funcție de situația relevantă: o rută între perechi de orașe sau o 
întreagă rețea, după caz. 

Pentru a combate descărcarea deșeurilor  în mare, Consiliul a ajuns 
la un acord general cu privire la  normele actualizate privind instalațiile 
portuare de preluare, ce va oferi stimulente navelor care își elimină 
deșeurile pe uscat” (…) . Aceasta reprezintă un instrument important pentru 
a face transportul maritim mai ecologic. Ne va ajuta să ne protejăm mările 
de deșeuri din plastic, de unelte de pescuit abandonate și de alte deșeuri 
care în prezent dăunează mediului nostru marin” a declarat Ivailo Moskovski, 
ministrul transporturilor, tehnologiei informației și comunicațiilor al 
Bulgariei.  

În cadrul reformei, navele vor trebui să plătească o taxă indirectă, 
care le va oferi dreptul de a descărca deșeurile într-un port și care va trebui 
plătită indiferent dacă acestea descarcă sau nu deșeuri. Această taxă se va 
aplica, de asemenea, navelor de pescuit și de agrement, ceea ce înseamnă 
că va aborda și eliminarea în mare a plaselor de pescuit aflate la sfârșitul 
ciclului de viață, precum și a deșeurilor pescuite în mod pasiv. Recuperarea 
costurilor  de exploatare a instalațiilor portuare și de preluare pentru 
primirea și tratarea deșeurilor provenite de la nave se realizează prin 
perceperea taxei indirecte de la nave . În plus, revizuirea Directivei privind 
instalațiile portuare de preluare pentru descărcarea deșeurilor provenite de 
la nave va îmbunătăți eficiența operațiunilor maritime în port prin reducerea 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8224-2018-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9011-2018-REV-1/en/pdf
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sarcinilor administrative pentru industrie și alte părți interesate și va asigura 
consecvența directivei cu legislația UE în materie de deșeuri, de exemplu 
prin stipularea faptului că porturile trebuie să aibă planuri de preluare și 
tratare a deșeurilor. 

Consiliul a ajuns la un acord general cu privire la Propunerea de directivă 

privind interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică și 

facilitarea schimbului transfrontalier de informații cu privire la neplata 

taxelor rutiere în cadrul Uniunii. Obiectivul principal al propunerii este să 

faciliteze sistemele electronice pentru colectarea taxelor rutiere care ar 

urma să fie interoperabile pe scară largă în Uniune. De asemenea, 

propunerea instituie un sistem de schimb de informații între statele 

membre, pentru a identifica conducătorii auto care nu își plătesc taxele auto. 

Totodată se așteaptă ca prin introducerea sistemelor de taxare rutieră 

electronică în întreaga Europă să fie eliminate obstacolele administrative, 

inclusiv specificațiile tehnice locale și  serviciile prin satelit obligatorii pentru 

vehiculele ușoare. Obiectivul este acela ca utilizatorii căilor rutiere să poată 

călători în întreaga UE plătindu-și taxele rutiere electronice cu „un singur 

dispozitiv de bord, un singur contract și o singură factură”. 

„ (…) Aceste noi norme privind taxele rutiere electronice vor asigura că toți 

utilizatorii căilor rutiere vor plăti aceste taxe, oriunde s-ar afla în UE. De 

asemenea, sporirea interoperabilității între diferitele sisteme de taxare 

rutieră va duce la îmbunătățirea mobilității pe întreg teritoriul UE” a declarat  

Ivailo Moskovski, ministrul bulgar al transporturilor, tehnologiei informației 

și comunicațiilor. 

 

 Summit-ul G7  

În perioada 8-9 iunie a.c., a avut loc summit-ul liderilor G7 (Canada, Franţa, Germania, Italia, Japonia, Regatul Unit al Marii Britanii, Statele Unite ale 
Americii), la care Uniunea Europeană a fost reprezentată de preşedintele Consiliului European, dl Donald Tusk şi de preşedintele Comisiei Europene, dl Jean-
Claude Juncker. Reuniunea liderilor G7 s-a desfăşurat la Charlevoix, Quebec, ca urmare a deţinerii preşedinţiei rotative pentru 2018 de către Canada. 

Pe durata celor două zile de reuniune, liderii G7 au abordat teme precum economia şi comerţul, securitatea şi politica externă, egalitatea de gen şi 
emanciparea femeilor şi protejarea mediului. 

Privind comerţul si economia, liderii s-au angajat la modernizarea Organizaţiei Mondiale a Comerţului şi la lupta 
împotriva protecţionismului şi barierelor tarifare, a barierelor netarifare şi a subvenţiilor. De asemenea, s-a subliniat 
necesitatea urgentă de a se evita excesul de capacităţi în sectoarele industriale, precum alumiunimul şi tehnologia 
înaltă. Totodată, s-a discutat despre creşterea incluzivă, iar liderii au convenit să lucreze pentru a asigura o creştere 
economică echitabilă, în special pentru cei expuşi riscului de a nu ţine pasul cu evoluţiile. 

Referitor la politica externă şi de securitate, liderii G7 au cerut Rusiei să pună capăt comportamentului 
destabilizator prin care subminează sistemele democratice şi sprijină regimul sirian. Prin urmare, aceştia au refirmat 
angajamentul de a eradica gruparea Daesh şi au condamnat folosirea armelor chimice de către regimul sirian şi de 
Daesh. În ceea ce priveşte Iranul, liderii au declarat că această ţară trebuie să-şi respecte obligaţiile şi angajamentele internaţionale referitoare la arme nucleare. 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8856-2018-REV-1/ro/pdf
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În partea a doua a reuniunii, liderii G7 au discutat atât despre egalitatea de gen şi emaniciparea femeilor, cât şi despre modalităţile de eliminare a 
barierelor din calea participării femeilor în domenii sociale, economice  şi politice. În acest context, Uniunea Europeană împreună cu partenerii săi (Germania, 
Canada, Japonia, Marea Britanie şi Banca Mondială) a anunţat investiţii în valoare de 2,5 miliarde de euro pentru îmbunătăţirea acccesului la o educaţie de 
calitate pentru fete şi femei în întreaga lume. La finalul sesiunii, liderii G7 au semnat două declaraţii care sprijină o educaţie de calitate pentru fete, femei în 
ţările în curs de dezvoltare şi prin care îşi exprimă angajamentul de a pune capăt violenţei sexuale şi pe motive de gen, a abuzurilor şi hărţuirilor din mediul 
virtual. 

În legătură cu protejarea mediului, Uniunea Europeană împreună cu Franţa, Germania, Italia, Japonia şi Regatul Unit al Marii Britanii şi-au reafirmat 
angajamentul ferm de a pune în aplicarea acordul de la Paris privind clima. Liderii G7 au discutat despre o serie de acţiuni concrete şi au stabilit Planul de la 
Charlevoix pentru oceane, ape şi comunităţi costale rezidente mai sănătoase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiliul Transporturi, Telecomunicații și Energie  (Telecomunicații) 

În cadrul reuniunii Consiliului Transporturi, Telecomunicații și Energie miniștrii au ajuns la un acord general cu privire la  propunerea cunoscută  
drept ”legea privind securitatea energetică”. Aceasta va defini un cadru de certificare de securitate cibernetică la nivelul UE pentru produsele, serviciile și 
procesele tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC). Industria ar putea folosi noul mecanism pentru a certifica produse precum autovehiculele conectate și 
dispozitivele medicale inteligente. Propunerea va transforma, de asemenea, actuala Agenție a Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor 
(ENISA) într-o agenție permanentă a UE pentru securitatea cibernetică. 

https://g7.gc.ca/en/official-documents/charlevoix-declaration-quality-education-girls-adolescent-girls-women-developing-countries/
https://g7.gc.ca/en/official-documents/charlevoix-declaration-quality-education-girls-adolescent-girls-women-developing-countries/
https://g7.gc.ca/en/official-documents/charlevoix-commitment-end-sexual-gender-based-violence-abuse-harassment-digital-contexts/
https://g7.gc.ca/en/official-documents/charlevoix-commitment-end-sexual-gender-based-violence-abuse-harassment-digital-contexts/
https://g7.gc.ca/en/official-documents/charlevoix-blueprint-healthy-oceans-seas-resilient-coastal-communities/
https://g7.gc.ca/en/official-documents/charlevoix-blueprint-healthy-oceans-seas-resilient-coastal-communities/
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/06/08/eu-to-create-a-common-cybersecurity-certification-framework-and-beef-up-its-agency-council-agrees-its-position/
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”(…) Cu toții ne dorim ca dispozitivele noastre să fie sigure. Acest nou cadru de certificare va determina o creștere a încrederii în soluțiile digitale 
inovatoare”a declarat Ivailo Moskovski, ministrul bulgar al transporturilor, tehnologiei informației și comunicațiilor. 

Proiectul de regulament creează un mecanism de stabilire a unor sisteme europene de certificare de securitate cibernetică pentru procese, produse și 
servicii TIC specifice. Certificatele eliberate în cadrul acestor sisteme vor fi valabile în toate țările UE, ceea ce va permite utilizatorilor să capete mai ușor 
încredere în securitatea acestor tehnologii și întreprinderilor să-și desfășoare cu mai multă ușurință activitățile în afara granițelor. Certificarea va fi voluntară, cu 
excepția cazului în care se prevede altfel în legislația Uniunii sau în cea a statelor membre. Printre caracteristicile vizate s-ar număra, de exemplu, reziliența în 
caz de pierdere sau modificare accidentală sau rău-intenționată a datelor. Vor exista trei niveluri de asigurare diferite: de bază, substanțial sau ridicat. Pentru 
nivelul de bază, fabricanții sau furnizorii de servicii vor avea posibilitatea de a efectua ei înșiși evaluarea de conformitate. 

Noile norme vor acorda ENISA un mandat permanent  și vor clarifica rolul acesteia de agenție a UE pentru securitate cibernetică. ENISA va primi noi 
sarcini de sprijinire a statelor membre, a instituțiilor UE și a altor părți interesate în materie de chestiuni cibernetice. Agenția va organiza cu regularitate exerciții 
de securitate cibernetică la nivelul UE și va sprijini și promova politica UE privind certificarea de securitate cibernetică. Prima lege a UE privind securitatea 
cibernetică, și anume directiva din 2016 privind securitatea rețelelor și a informațiilor („Directiva NIS”), îi atribuise deja agenției ENISA un rol-cheie în sprijinirea 
punerii în aplicare a directivei. Mandatul prevede și o rețea a ofițerilor naționali de legătură pentru a facilita schimbul de informații între ENISA și statele 
membre. 

Miniștrii au susținut o dezbatere de orientare cu privire la propunerea de actualizare a  regulilor de confidențialitate pentru comunicațiile electronice (e-
Privacy). Scopul proiectului de regulament este de a asigura un nivel ridicat de protecție a vieții private, a comunicațiilor și a datelor cu caracter personal în 
sectorul comunicațiilor electronice și de a crea condiții de concurență echitabile pentru furnizorii de servicii. Miniștrii au mai organizat o dezbatere cu caracter 
de orientare cu privire la o propunere de directivă care să promoveze reutilizarea informațiilor din sectorul public. Scopul propunerii este de a  consolida 
economia europeană a datelor, prin creșterea cantității de date din sectorul public disponibile pentru reutilizare în condiții de concurență echitabile și prin 
încurajarea inovării trans-frontaliere. 

În continuare, Președinția a prezentat miniștrilor ultimele  evoluții  cu  privire la Codul european de comunicații electronice, precum și cu privire la un 
nou mandat pentru Oficiul Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice – (Oficiul OAREC). 
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BREXIT 

Stadiul negocierilor dintre Uniunea Europeană și Regatul 

Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord 

 

Londra doreşte o prelungire cu un an a perioadei de tranziţie. Michel Barnier respinge propunerea guvernului britanic, dar nu întrerupe negocierile 

Guvernul de la Londra a publicat în data de 7 iunie a.c. o “notă tehnică” - planul „B” - care cuprinde posibila soluţionare a problemei frontierei irlandeze 
după Brexit. Soluţia britanică este “limitată în timp”, până la viitoarele aranjamente cu UE. Documentul de cinci pagini prevede un "acord vamal temporar". 
Propunerea ar însemna o prelungire de un an a perioadei de tranziție de 21 de luni, care va începe de la momentul ieșirii oficiale a Regatului Unit din UE, în luna 
martie 2019. Comerțul dintre cele două părţi ar fi liber de orice tarife, cote și reguli de origine. Cu toate acestea, Regatul Unit ar putea rămâne în afara 
domeniului de aplicare a politicii comerciale comune a UE. În încercarea de a linişti adepții brexit, se precizează că propunerea ar fi "limitată în timp" până când 
va fi încheiat un nou acord comercial UE-Regatul Unit. Rolul Curții Europene de Justiție rămâne în continuare neclar. "Regatul Unit așteaptă ca viitorul 
aranjament să fie pus în aplicare cel mai târziu la sfârșitul lunii decembrie 2021", se afirmă în documentul guvernului britanic.  

Propunerea Londrei "nu convine" Uniunii Europene. Ultima rundă de negocieri a luat sfârşit fără modificări substanţiale de poziţionare. Michel Barnier a 
declarat la sfârşitul acesteia, la 8 iunie a.c. următoarele: 

 este momentul deciziilor şi alegerilor; în mai puțin de zece luni, Marea Britanie părăsește Uniunea Europeană şi trebuie încheiat acordul pentru 
retragerea ordonată a acesteia din UE; 

 au fost făcute făcut progrese în ultimele zile cu privire la o serie de aspecte legate de acordul de retragere, dar mai trebuie depuse multe eforturi 
în ceea ce privește alte trei probleme esenţiale pentru întreprinderi şi cetăţeni: protecţia datelor cu caracter personal, protejarea indicaţiilor geografice, 
procedurile administrative; 

 dincolo de aceste puncte, rămân spre rezolvare două subiecte majore, acum divergente: guvernanţa acordului de retragere şi aspectele legate de 
Irlanda şi Irlanda de Nord; acestea din urmă se referă nu doar la aspectele vamale, ci şi la cele concrete, legate de bunuri, agricultură, electricitate, anumite 
dimensiuni ale politicii de mediu; 

 documentul referitor la uniunea vamală, prezentat de partea britanică, ridică următoarele întrebări:  

https://www.euractiv.com/section/uk-europe/news/uk-plans-to-stay-in-customs-union-until-december-2021-under-new-backstop/
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4105_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4105_fr.htm
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 este o soluție viabilă pentru a evita o frontieră dură? 

 respectă aceasta integritatea pieței unice și a uniunii vamale? 

 la ce perioadă de timp se referă?  

Răspunsurile lui Michel Barnier sintetizează poziţia UE în aceste probleme: “..Regatul Unit dorește să continue să beneficieze de acordurile noastre de 
liber schimb. Asta înseamnă că va trebui să redeschidem, să renegociem sau chiar să ratificăm din nou acordurile existente pentru a menține Marea Britanie în 
uniunea vamală, după tranziție? Marea Britanie ne spune că vrea să evite controlul la graniţe. Cum se potrivește aceasta cu cerințele sistemului nostru de 
TVA?...Marea Britanie numește acest aranjament temporar. Cum se potrivește aceasta cu necesitatea de a asigura evitarea unei frontiere dure? Mai mult, am 
convenit cu Regatul Unit asupra principiului conform căruia autoritățile publice și întreprinderile ar trebui să se adapteze o singură dată la noua situație creată de 
Brexit - doar o singură dată. Caracterul temporar al acordului vamal înseamnă că vor fi necesare mai multe adaptări… Irlanda de Nord  ar putea face parte din 
uniunea vamală. Ce este fezabil cu un teritoriu de dimensiunea Irlandei de Nord nu este neapărat fezabil pentru întreaga Mare Britanie. În ceea ce privește 
alinierea reglementărilor, am fost pragmatici și am dezvoltat cel mai puțin perturbator sistem pentru cetățeni și întreprinderi de ambele părți. În plus, aceste 
verificări se pot baza pe aranjamentele și facilitățile existente - care există deja - între restul Regatului Unit și Irlanda de Nord. Evident, în spatele tuturor acestor 
reguli, dorim să păstrăm fluiditatea și ușurința comerțului și a producției agricole pe insula Irlandei. Și încă o dată, avem nevoie de o astfel de soluție în acordul de 
retragere până în toamnă…Acum discutăm despre cadrul pentru această nouă relație, care va include un parteneriat economic și o cooperare strategică în 
domeniul securității. Până în prezent, în toate poziţionările britanice pe care le primim și pe care le-am citit îndeaproape cu echipa mea, există o cerere de status 
quo, o formă de continuitate, destul de paradoxală atunci când țara în sine a luat decizia de a părăsi Uniunea Europeană. Astfel, Regatul Unit pare să dorească să 
mențină toate avantajele relației actuale, în timp ce se îndepărtează de cadrul nostru de reglementare, de cadrul nostru comun de supraveghere și de punerea sa 
în aplicare. Vreau doar să spun în această stare de spirit că nu vom fi impresionați, nu voi fi impresionat de această formă de blame game. Regatul Unit a decis să 
părăsească Uniunea. Respectăm această decizie democratică și o punem în aplicare. Regatul Unit trebuie să suporte consecințele”. 

În acelaşi timp, Comisia Europeană a avertizat companiile asupra statutului mărfurilor ce vor intra în UE începând cu luna martie a anului viitor.   

La rândul său, Regatul Unit îşi exprimă dorinţa de a construi un parteneriat nou, profund şi special cu Uniunea Europeană. În acest sens, guvernul britanic 
a publicat o nota tehnică cu privire la viitorul parteneriat în ceea ce priveşte transporturile, o notă cu privire la viitoarea cooperare UE-UE privind protecția 
datelor, precum şi un proiect de lege cu privire la garanţiile nucleare, în contextul ieşirii din EURATOM. Ministrul pentru afaceri și industrie, Richard Harrington, a 
dat asigurări că “(…) vom continua rolul nostru de stat nuclear responsabil după ieşirea din UE și Euratom”. 

 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/notice-to-stakeholders-brexit-preferential-origin-final_en.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/framework-for-the-uk-eu-partnership-transport
https://www.gov.uk/government/publications/framework-for-the-uk-eu-partnership-transport
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/714677/Data_Protection_Technical_Note.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/714677/Data_Protection_Technical_Note.pdf
https://www.gov.uk/government/news/uk-meeting-milestones-for-euratom-exit
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 Ministrul german de finanțe propune crearea unui sistem european de 
șomaj 
Germania a propus înfiinţarea unui sistem european de asigurare pentru 
şomaj, pentru a face zona euro mai rezistentă la viitoarele şocuri 
economice. Dacă un membru al zonei euro trece printr-o criză care duce la 
pierderea masivă de locuri de muncă şi la o presiune mare asupra 
sistemului de asigurări sociale, ţara respectivă s-ar putea împrumuta de la 
acest fond comun, a explicat ministrul german de finanţe. Olaf Scholz: 
„După încheierea recesiunii, ţara respectivă ar returna fondurile 
împrumutate. În acelaşi timp, toate ţările ar trebui să facă eforturi ca 
sistemele de siguranţă să fie cât mai pregătite pentru crize”.  (RO) 

 

 Deputații francezi au aprobat un proiect de lege care interzice complet 
folosirea telefoanelor mobile în școli 
Proiectul de lege va interzice complet folosirea telefoanelor de către elevii 
din școlile și liceele din Franța și reprezintă o promisiune făcută de  

Emmanuel Macron în timpul campaniei electorale pentru cursa la funcția 
de președinte. Deocamdată proiectul a fost adoptat de Adunarea 
Națională, urmând să fie analizat de Senatul francez. (RO) 

 

 Economia românească, singura din UE care a stagnat în primul trimestru 
Conform Eurostat, marea majoritate a statelor membre UE a înregistrat o 
creştere economică în primul trimestru al acestui an, comparativ cu ultimul 
trimestru al anului trecut, excepţie făcând România, a cărei economie a 
stagnat, şi Estonia, care a înregistrat o uşoară contracţie (minus 0,1). Atât în 
Uniunea Europeană cât şi în zona euro, Produsul Intern Brut a înregistrat 
un avans de 0,4% în primul trimestru al acestui an comparativ cu ultimul 
trimestru al anului trecut. În rândul statelor membre, cel mai puternic ritm 
de creştere de la un trimestru la altul s-a înregistrat în Polonia şi Letonia 
(ambele cu un avans de 1,6%), urmate de Finlanda şi Ungaria (ambele cu un 
avans de 1,2%). (RO) 

 
  

http://www.caleaeuropeana.ro/ministrul-german-de-finante-propune-crearea-unui-sistem-european-de-somaj/
http://www.caleaeuropeana.ro/deputatii-francezi-au-aprobat-un-proiect-de-lege-care-interzice-complet-folosirea-telefoanelor-mobile-in-scoli/
http://www.caleaeuropeana.ro/eurostat-economia-romaneasca-singura-din-ue-care-a-stagnat-in-primul-trimestru/
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 Raport OLAF pe 2017: România, în topul fraudelor cu bani europeni. 
Aceasta este urmată îndeaproape de Ungaria și Polonia 
Oficiul European de Luptă Antifraudă a finalizat în anul 2017 aproape 200 
de anchete, cele mai multe dintre acestea, 11 la număr, având în vizor 
folosirea fondurilor europene în România. În perioada 1 ianuarie - 31 
decembrie 2017, OLAF a finalizat un total de 197 de investigaţii, a emis 309 
recomandări către autoritățile relevante naționale și ale UE, recomandând 
recuperarea a 3 miliarde de euro. România este pe primul loc la fraude cu 
bani europeni dovedite, 11 anchete fiind încheiate în anul 2017, 8 dintre 
acestea fiind finalizare cu recomandări. Urmează Ungaria și Polonia, cu 10 
cazuri, 7 dintre acestea fiind încheiate cu recomandări. (RO) 

 

 Premierul Danemarcei: Liderii europeni iau în considerare crearea unui 
centru pentru refugiaţii care nu au primit azil 
Prim-ministrul Danemarcei, Lars Lokke Rasmussen, a declarat că se află în 
discuţii cu alţi lideri europeni pentru crearea unui centru pentru refugiaţii 
care nu au primit azil. Tabăra ar urma să fie plasată în Europa, dar nu într-o 
ţară membră UE. Germania, Olanda şi Austria se află printre guvernele 
implicate în discuţii, Rasmussen declarându-se optimist că un proiect pilot 
ar putea deschide drumul către un nou sistem european de azil, în care ar 
exista mai mult control decât în prezent. (RO) 

 

 Ministrul Victor Negrescu: „Vom lucra cu Parlamentul European pentru a 
pune cetățeanul în centrul procesului decizional european“ 
Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a avut o 
întrevedere la Bruxelles, cu Secretarul General al Parlamentului European, 
Klaus Welle. Consultările s-au axat pe tema pregătirilor pentru preluarea de 
către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene, la 1 ianuarie 
2019. Ministrul delegat a prezentat eforturile depuse în ultima perioadă de 
Guvernul României și a evocat liniile de abordare a Președinției sub 
aspectul obiectivului de a pune cefățeanul în centrul procesului decizional 
european. Ministrul român a reiterat dorința României de a acționa alături 
de statele membre care susțin revigorarea și consolidarea proiectului 
european într-o manieră pozitivă şi ambiţioasă. (RO) 

 Manifestații de amploare în Cehia împotriva participării comuniștilor la 
putere 
Mii de cehi au ieșit în stradă pentru a protesta față de prima participare la 
putere a partidului comunist KSCM de după căderea comunismului în 
această țară, în 1989. Manifestațiile au avut loc cu o zi înainte de noua 
desemnare în fruntea guvernului a omului de afaceri populist Andrej Babis 
care și-a asigurat sprijinul KSCM, chiar dacă acest partid nu va face parte 
oficial din cabinetul său. Andrej Babis, un fost comunist a cărui mişcare, 
ANO, s-a clasat pe primul loc la legislativele din octombrie 2017 și va fi 
desemnat din nou premier de preşedintele Milos Zeman, tot un fost 
comunist. El va încerca să formeze o coaliţie cu social-democraţii (CSSD), 
sprjinită tacit de KSCM. (RO) 

 

 Vladimir Putin cere din Austria ridicarea sancțiunilor europene impuse 
țării sale după anexarea Crimeei 
Vladimir Putin, aflat în vizită în Viena, i-a cerut omologului său austriac ca 
Europa să ridice sancțiunile impuse Rusiei după anexarea Crimeei. Aceasta 
este prima deplasare a liderului de la Kremlin într-un stat membru al UE 
după vizita din Budapesta de anul trecut. Vladimir Putin: “Sancţiunile şi 
toate restricţiile motivate politic, protecţionismul (…) nu sunt bune pentru a 
rezolva chestiuni politice”. (RO) 

 

 Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, propune reducerea numărului 
comisarilor europeni: Dacă UE dorește să economisească bani,  trebuie să 
reducă cheltuielile administrative 
Cancelarul austriac Sebastian Kurz a propus reducerea numărului 
comisarilor europen, de la 28 la 18, scopul fiind acela de a micșora 
cheltuielile administrative. Sebastian Kurz: ”Cred că dacă Europa dorește să 
economisească bani, Bruxelles ar trebui să dea un exemplu și să reducă 
cheltuielile administrative. Dacă reducem numărul comisarilor europeni de 
la 28 la 18, bazându-ne pe principiul rotației, acest lucru nu doar că va duce 
la salvarea banilor, dar va face și Comisia Europeană mai eficientă”. 
Cancelarul austriac a venit, de asemenea, cu ideea de a stabili un singur 
sediu al Parlamentului European, care, în prezent, își desfășoară activitatea 

http://www.caleaeuropeana.ro/raport-olaf-pe-2017-romania-in-topul-fraudelor-cu-bani-europeni-aceasta-este-urmata-indeaproape-de-ungaria-si-polonia/
http://www.caleaeuropeana.ro/premierul-danemarcei-liderii-europeni-iau-in-considerare-crearea-unui-centru-pentru-refugiatii-care-nu-au-primit-azil/
http://www.caleaeuropeana.ro/ministrul-victor-negrescu-vom-lucra-cu-parlamentul-european-pentru-a-pune-cetateanul-in-centrul-procesului-decizional-european/
http://www.caleaeuropeana.ro/manifestatii-de-amploare-in-cehia-impotriva-participarii-comunistilor-la-putere-pe-pancartele-protestatarilor-se-putea-citi-opriti-ideologia-comunista/
http://www.caleaeuropeana.ro/vladimir-putin-cere-din-austria-ridicarea-sanctiunilor-europene-impuse-tarii-sale-dupa-anexarea-crimeei/
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la Bruxelles și Strasbourg. (RO) 
 

 Cu un an înainte de alegerile europene, comisarul Maros Sefcovic intră în 
cursa pentru funcția de președinte al Comisiei Europene 
Maros Sefcovic, vicepreședintele Comisiei Europene și comisar europen al 
Uniunii energiei, a declarat că dorește să devină viitorul președinte al 
executivului European, după alegerile de anul viitor. În cadrul unei 
întrevederi politice care a adus împreună social-democrați din cele patru 
state membre ale Grupului de la Vișegrad (Slovacia, Republica Cehă, 
Ungaria și Polonia), la care a luat parte și Bulgaria, cehii au depus o 
propunere prin care îl nominalizau pe Sefcovic drept candidat pentru 
funcția de președinte al CE. (RO)  
 

 Ministrul italian de interne: Italia va respinge reforma sistemului 
european de azil 
Vicepremierul și ministrul italian de interne, Matteo Salvini, a declarat că 
țara sa nu va vota documentul privind reforma sistemului european de azil 
ce va fi prezentat la reuniunea Consiliului UE. El a reiterat că “Italia nu se 
poate transforma într-o tabără de refugiaţi”, un slogan pe care l-a formulat 
în cursul unei vizite în portul Pozzallo, în Sicilia, unde sosesc imigranţi 
salvaţi în Mediterana Centrală. (RO) 

 

 Consens franco-german pentru apărarea Europei: după opt luni, Angela 
Merkel își anunță susținerea față de forța de intervenție propusă de 
Emmanuel Macron 
Cancelarul german Angela Merkel și-a manifestat susținerea privind forța 
europeană de intervenție, o idee lansată de președintele francez 
Emmanuel Macron în urmă cu opt luni, în discursul său de la Sorbonna. 
Șefa guvernului de la Berlin a adăugat că această inițiativă ar putea include 
și Marea Britanie chiar și în condițiile Brexit-ului. Angela Merkel: “Sunt în 

favoarea propunerii președintelui Macron pentru o inițiativă de 
intervenție“. (RO) 

 

 Cancelarul Angela Merkel exclude o relaxare a datoriei Italiei, după 
instalarea noului guvern populist 
Cancelarul german, Angela Merkel, a afirmat într-un interviu că principiul 
solidarităţii între ţările membre ale zonei euro nu înseamnă o împărţire a 
datoriilor. Angela Merkel: „Voi aborda noul guvern italian în mod deschis şi 
voi lucra împreună cu el fără să fac speculaţii legate de intenţiile sale”. (RO) 

 

 Austria lansează acțiuni împotriva "islamului politic" 
Cancelarul austriac Sebastian Kurz a anunțat că țara sa va expulza mai mulți 
imami finanțați din străinătate și va închide șapte moschei pentru a lupta 
împotriva "islamului politic". Astfel, aproximativ 60 imami având legături cu 
Turcia, împreună cu familiile lor, respectiv un număr de  150 de persoane, 
ar putea fi expulzate din Austria. Ministrul austriac de interne, Herbert 
Kickl: "Societățile paralele, islamul politic și radicalizarea nu-și au locul în 
țara noastră". (FR) (EN) 
 

 Jean-Claude Juncker se așteaptă la o președinție austriacă "pro-
europeană" 
În ciuda pozițiilor anti-imigrație ale guvernului austriac, aliat cu extrema 
dreaptă, șediul Comisiei Europene este optimist în privința caracterului 
"european" al viitoarei președinții a Consiliului UE, care va începe la 1 iulie 
a.c. În cadrul unei conferințe de presă cu Sebastian Kurz, Jean-Claude 
Juncker și-a exprimat speranța că președinția austriacă va fi un succes și a 
minimizat posibilele divergențe, în special în ceea ce privește gestionarea 
migrației. (FR) (EN) (DE) 

 

 

http://www.caleaeuropeana.ro/cancelarul-austriei-sebastian-kurz-propune-reducerea-numarului-comisarilor-europeni-daca-ue-doreste-sa-economiseasca-bani-bruxelles-ul-trebuie-sa-reduca-cheltuielile-administrative/
http://www.caleaeuropeana.ro/cu-un-an-inainte-de-alegerile-europene-comisarul-maros-sefcovic-intra-in-cursa-pentru-functia-de-presedinte-al-comisiei-europene/
http://www.caleaeuropeana.ro/ministrul-italian-de-interne-italia-va-respinge-reforma-sistemului-european-de-azil/
http://www.caleaeuropeana.ro/consens-franco-german-pentru-apararea-europei-dupa-opt-luni-angela-merkel-isi-anunta-sustinerea-fata-de-forta-de-interventie-propusa-de-emmanuel-macron/
http://www.caleaeuropeana.ro/cancelarul-angela-merkel-exclude-o-relaxare-a-datoriei-italiei-dupa-instalarea-noului-guvern-populist/
https://www.euractiv.fr/section/politique/news/lautriche-lance-des-actions-contre-%E2%80%89lislam-politique%E2%80%89/
https://www.euractiv.com/section/politics/news/austria-to-expel-60-imams-with-links-to-turkey/?_ga=2.125252234.169668577.1528623865-1821560500.1517736518
https://www.euractiv.fr/section/avenir-de-l-ue/news/juncker-puts-hopes-in-pro-european-austrian-presidency/
https://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/news/juncker-puts-hopes-in-pro-european-austrian-presidency/?_ga=2.127868301.169668577.1528623865-1821560500.1517736518
https://www.euractiv.de/section/eu-innenpolitik/news/juncker-hofft-auf-proeuropaeischen-ratsvorsitz-oesterreichs/?_ga=2.127868301.169668577.1528623865-1821560500.1517736518
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