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COMISIA EUROPEANĂ 

 

Educație, cultură, tineret și sport  

Un nou instrument pentru a sprijini predarea și învățarea digitală în școli 

Comisia Europeană a prezentat, în data de 25 octombrie 2018, un nou instrument – SELFIE1 (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of 
Innovative Educational Technologies), pentru a sprijini toate școlile din UE, precum și din Rusia, Georgia și Serbia, în evaluarea modului în care acestea utilizează 
tehnologiile digitale în procesele de predare și învățare. În UE va fi pus la dispoziția a 76,7 milioane de elevi și cadre didactice din 250.000 de școli pe bază de 
voluntariat. Instrumentul este lansat în 24 de limbi ale UE și va fi disponibil și în alte versiuni lingvistice. Orice școală interesată (din învățământul primar, 
secundar și profesional) poate să se înscrie pe platforma SELFIE și să utilizeze instrumentul în cadrul școlii. Obiectivul Comisiei este de a implica 1 milion de elevi, 
cadre didactice și directori de școli până la sfârșitul anului 2019. 

SELFIE constituie una dintre cele 11 inițiative ale Planului de acțiune pentru educația digitală care a fost prezentat de Comisie în luna ianuarie anul 
acesta. Planul de acțiune vizează stimularea competențelor digitale în Europa și promovarea utilizării inovatoare a tehnologiilor digitale în procesele de predare 
și învățare. 

SELFIE colectează – în mod anonim – opiniile elevilor, ale cadrelor didactice și ale responsabililor școlari cu privire la modul în care este utilizată 
tehnologia în școala lor. Acest lucru se face cu ajutorul unor întrebări și enunțuri scurte și al unei scări de evaluare de la 1 la 5. Enunțurile acoperă domenii 
precum conducerea, infrastructura unității școlare, formarea cadrelor didactice și competențele digitale ale elevilor. 

                                                 
1 Site-ul internet SELFIE 
 

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomporg/selfie-tool
http://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_en
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomporg/selfie-tool
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Evaluarea durează aproximativ 30 de minute. Întrebările sunt adaptate fiecărui 
grup. De exemplu, elevii răspund la întrebări legate de experiența lor de învățare, 
cadrele didactice analizează practicile de instruire și de predare, iar responsabilii 
școlari abordează planificarea și strategia generală. 

Pe baza acestor informații, instrumentul generează un raport instantaneu 
„SELFIE” care cuprinde punctele tari și al punctele slabe ale școlilor în utilizarea 
tehnologiilor digitale pentru predare și învățare. Cu cât participă mai multe persoane 
din școală, cu atât mai precis va fi SELFIE-ul unității de învățământ. Rezultatele și 
perspectivele obținute din exercițiul SELFIE sunt confidențiale, în cazul în care nu se 
hotărăște altfel.  

Constatările instrumentului pot fi utile pentru identificarea nivelului la care se 
află școala și pentru pregătirea unui plan de acțiune. SELFIE poate fi  utilizat și pentru a 
măsura progresele realizate și pentru a adapta planul de acțiune. 

 

Erasmus+  

Pentru anul 2019 se preconizează o creștere cu 300 de milioane EUR (sau 10%) a fondurilor disponibile pentru Erasmus+ față de 2018. 

Comisia a lansat, în data de  24 octombrie 2018, cererea sa de propuneri pentru 2019 pentru Programul Erasmus+. Dintr-un buget preconizat de 3 
miliarde EUR pentru anul viitor, 30 de milioane EUR au fost rezervate pentru universitățile europene. Aceasta este o nouă inițiativă care a fost aprobată de către 
liderii Uniunii Europene la Summitul social de la Göteborg2 din luna noiembrie a anului trecut și este o parte a efortului de instituire a spațiului european al 
educației până în anul 2025. 

În cadrul cererii de propuneri pentru 2019 pentru Programul Erasmus+ poate solicita finanțare orice organism public sau privat care își desfășoară 
activitatea în domeniul educației, în cel al formării profesionale, în cel al tineretului și în cel al sportului. În plus, pot solicita finanțare grupurile de tineri, care 
desfășoară activități pentru tineret, dar care nu sunt constituiți într-o organizație. 

                                                 
2 La Summitul social de la Göteborg din noiembrie 2017, liderii Uniunii Europene au prezentat o viziune pentru Europa bazată pe valorificarea întregului potențial al educației și al culturii de a 
crea o forță de muncă rezilientă, echitate socială, o cetățenie activă și experiența identității europene în toată diversitatea ei. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2018.384.01.0004.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2018%3A384%3ATOC
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_ro
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/european-universities-initiative_ro
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/european-council/2017/11/17/
http://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_ro
http://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_ro
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/european-council/2017/11/17/
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Mediu, afaceri maritime și pescuit 

Statele membre vor beneficia de investiții în domeniile 

mediului, naturii și politicilor climatice în valoare de un sfert 

de miliard de euro 

Comisia Europeană a aprobat, în data de 25 octombrie 2018, un 
pachet de investiții în valoare de 243 milioane EUR din bugetul UE pentru 
proiecte din cadrul Programului LIFE care sprijină natura, mediul și calitatea 
vieții în cadrul tranziției Europei către un viitor sustenabil și cu emisii scăzute 
de dioxid de carbon. 

Fonduri în valoare de 196,2 milioane EUR vor fi alocate pentru 
proiecte în domeniul mediului și al utilizării eficiente a resurselor, al naturii 
și biodiversității, precum și al guvernanței și informării în domeniul mediului. 

Pachetul include investiții majore în proiecte care vor permite 
reutilizarea unei cantități mai mari de materiale plastice. Transformarea 
acestor deșeuri în materii prime de înaltă calitate pentru industria 
automobilelor, a construcțiilor și a ambalajelor este doar una dintre 
modalitățile prin care LIFE oferă sprijin practic pentru realizarea 
obiectivelor Strategiei europene pentru materialele plastice într-o economie 
circulară dezvoltată de Comisia Europeană. 

În domeniul politicilor climatice, UE va investi 46,8 milioane EUR 
pentru a sprijini proiecte de atenuare, adaptare, guvernanță și informare în 
domeniul schimbărilor climatice. Pachetul include sprijinul practic pentru 
elaborarea de către statele membre a planurilor energetice și climatice 
naționale pentru anul 2030, care le vor ajuta să reducă în mod colectiv 
emisiile de gaze cu efect de seră cu cel puțin 40 % până în 2030, comparativ 
cu nivelurile din 1990. De asemenea, finanțarea LIFE va contribui la 
adaptarea sectorului agricol și a sectorului silviculturii la schimbările 
climatice și la îmbunătățirea rezilienței comunităților la fenomenele 
meteorologice extreme, de la inundații și valuri de căldură până la penurii de 
apă. 

Afaceri economice și financiare 

 

Avizul Comisiei Europene privind proiectul de plan bugetar al 

Italiei pentru 2019 

Comisia a emis un aviz3 cu privire la proiectul de plan bugetar al 
Italiei pentru anul 2019. Aceasta solicită ca Italia să prezinte un proiect de 
plan bugetar revizuit în termen de trei săptămâni de la acest aviz. Este 
primul aviz de acest fel adoptat de Comisie. 

În evaluarea Comisiei se menționează că proiectul de plan bugetar 
nu este în conformitate cu recomandarea Consiliului adresată Italiei în luna 
iulie 2018. Italia preconizează o deteriorare a soldului structural pentru 
2019 de 0,8 % din PIB, în timp ce Consiliul a recomandat o îmbunătățire a 
soldului structural de 0,6 % din PIB. 

Comisia este de părere că proiectul de plan bugetar pe 2019 
prezentat de Italia pentru 2019 prezintă o abatere semnificativă de la 
traiectoria de ajustare recomandată în vederea atingerii obiectivului bugetar 
pe termen mediu (MTO) convenit. Acest lucru este cauzat de deteriorare 
mare preconizată a soldului structural și de o rată de creștere a cheltuielilor 
publice, excluzând măsurile discreționare în materie de venituri și măsurile 
cu caracter excepțional, care sunt cu mult peste rata de referință a MTO. În 
plus, proiecțiile prezentate în proiectul de plan bugetar prezintă riscuri 
semnificative, care ar putea înrăutăți situația. Instituția independentă de 
monitorizare bugetară a Italiei (Ufficio Parlamentare di Billancio) nu a 
aprobat previziunile macroeconomice care stau la baza proiectului de plan 
bugetar pentru 2019. 

De asemenea, Comisia remarcă faptul că proiectul de plan bugetar 
nu este conform cu angajamentele prezentate de Italia în cadrul 
programului său de stabilitate din aprilie 2018. În acest program, Italia a 

                                                 
3 C(2018) 7510 final 
Scrisoarea adresată Italiei  

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2df5d1d2-fac7-11e7-b8f5-01aa75ed71a1.0008.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2df5d1d2-fac7-11e7-b8f5-01aa75ed71a1.0008.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1538474984830&uri=CELEX%3A32018H0910%2811%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1538474984830&uri=CELEX%3A32018H0910%2811%29
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/2019_dbp_opinion_it_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/2019_dbp_commission_letter_it_20181023_en.pdf
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anunțat că va viza un deficit de 0,8 % din PIB pentru anul 2019. În proiectul 
de plan bugetar pentru 2019 se așteaptă ca deficitul public să crească în 
mod clar la 2,4 % din PIB în 2019 — de trei ori mai mult decât se planificase 
inițial. 

În prezent, Italia face obiectul componentei preventive a Pactului de 
stabilitate și de creștere (PSC) din cauza persistenței nivelului ridicat al 
datoriei publice. La 13 iulie 2018, Consiliul a recomandat, în unanimitate, ca 
Italia să se asigure că rata de creștere nominală a cheltuielilor publice 
primare nete nu va depăși 0,1 % în 2019, ceea ce corespunde unei ajustări 
structurale anuale de 0,6 % din PIB. Această recomandare a fost, de 
asemenea, aprobată de Consiliul European din 28 iunie 2018. 

Comisia a consultat Italia prin intermediul unei scrisori trimise la 18 
octombrie 2018, solicitând informații suplimentare. Observațiile din 
răspunsul Italiei din 22 octombrie 2018 au fost luate în considerare în avizul 
Comisiei. 

În conformitate cu normele aplicabile, convenite de comun acord de 
către statele membre [articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 
473/773], guvernul italian are la dispoziție trei săptămâni pentru a prezenta 
un proiect de plan bugetar revizuit. Comisia va evalua acest plan și va 
publica un aviz înainte de sfârșitul lunii noiembrie. Comisia intenționează să 
își publice previziunile economice de toamnă la data de 8 noiembrie 2018. 

 

O mai bună legiferare 

Consolidarea principiilor subsidiarității și proporționalității în procesul de 

elaborare a politicilor UE 

Comisia Europeană a prezentat, în data de 23 octombrie 2018, modificările pe care 
intenționează să le introducă în procesul de elaborare a politicilor UE pentru a-și concentra 
resursele limitate asupra unui număr mai restrâns de activități și pentru a-și îndeplini, într-un 
mod mai eficient, prioritățile politice. Comunicarea4  privind modalitățile de consolidare a 
proporționalității și a subsidiarității în procesul decizional al UE urmărește, de asemenea, să dea 
curs recomandărilor formulate de Grupul de lucru privind subsidiaritatea, proporționalitatea și 
scenariul „Mai puțin, dar mai eficient”5. 

Comisia va integra „grila privind subsidiaritatea”, propusă de grupul de lucru, în toate 
evaluările impactului și expunerile de motive pe care le elaborează. Grila reprezintă, de 
asemenea, un instrument care să orienteze, într-un mod structurat, analiza subsidiarității și a 
proporționalității.  

                                                 
4  COM(2018) 703 
Comunicare - Principiile subsidiarității și proporționalității: consolidarea rolului acestora în procesul de elaborare a politicilor UE 
5 A se urmării și studiul Direcției privind Uniunea Europeană cu tema Evoluții privind exercitarea controlului conformității proiectelor de acte legislative ale Uniunii cu principiile subsidiarității și 
proporționalității  - Scenariul „mai puțin dar mai eficient”  

https://ec.europa.eu/commission/priorities/democratic-change/better-regulation/task-force-subsidiarity-proportionality-and-doing-less-more-efficiently_ro
https://ec.europa.eu/commission/priorities/democratic-change/better-regulation/task-force-subsidiarity-proportionality-and-doing-less-more-efficiently_ro
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-principles-subsidiarity-proportionality-strengthening-role-policymaking_en.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/afeur/2018/st_2535.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/afeur/2018/st_2535.pdf
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Conferința de la Bregenz, organizată în perioada 15-16 
noiembrie 2018 de președinția austriacă, va fi ocazia în care 
celelalte instituții vor putea să-și ia propriile angajamente de 
punere în aplicare a recomandărilor grupului de lucru.  

Propunerile formulate de Comisia Europeană în vederea 
conferinței de la Bregenz includ următoarele elemente: 

 toate instituțiile relevante ar trebui să precizeze, în 
mod clar, dacă vor utiliza „grila privind subsidiaritatea”; 

  Parlamentul European și Consiliul ar trebui să 
convină în privința examinării efectelor propunerilor Comisiei 
asupra subsidiarității și proporționalității; 

 în urma unor solicitări repetate formulate de 
parlamentele naționale, Parlamentul European și Consiliul ar trebui 
să convină în privința excluderii perioadei în care are loc vacanța de 
Crăciun și de Anul Nou a parlamentelor naționale din perioada de 
opt săptămâni dedicată transmiterii avizelor privind proiectele 
legislative ale UE; 

 Parlamentul European și Consiliul ar trebui să 
amelioreze transparența propriilor proceduri (de exemplu a trilogurilor) pentru a creaște implicarea autorităților locale și regionale și ar trebui să aibă în vedere 
implicarea acestor autorități în procedura legislativă; 

 Comitetul Regiunilor ar trebui să sporească gradul de sensibilizare a membrilor săi în ceea ce privește identificarea oportunităților de a contribui 
la procesul de elaborare a politicilor UE și ar trebui să creeze un centru pentru a centraliza aceste contribuții într-un mod mai eficient în cadrul procesului 
instituțional; 

 autoritățile naționale ar trebui să examineze modalitățile de implicare eficientă a autorităților locale și regionale pe parcursul procedurii 
legislative. 

 

 

Esența subsidiarității este identificarea celui mai bun nivel 

la care să fie formulate și puse în aplicare politicile. UE ar trebui 

să acționeze numai atunci când este necesar și în situațiile în 

care oferă beneficii clare față de măsurile luate la nivel național, 

regional sau local. Proporționalitatea se axează pe impactul 

financiar și administrativ al legislației propuse. Acest impact 

trebuie redus la minim și trebuie să fie proporțional cu 

obiectivele de politică. Pentru Comisie, aceasta înseamnă 

realizarea politicilor ambițioase în modul cel mai simplu și mai 

puțin costisitor și evitarea birocrației inutile. 

 

https://www.eu2018.at/calendar-events/political-events/BKA-2018-11-16-Subsidiarity-Conf..html
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Programul de lucru al Comisiei pentru anul 2019 

Comisia Europeană a prezentat, în data de 23 octombrie 2018, Programul de lucru pentru anul 20196, care stabilește trei priorități principale: ajungerea 
la un acord rapid cu privire la propunerile legislative deja prezentate, în 
vederea îndeplinirii celor zece priorități politice ale sale; adoptarea unui 
număr limitat de inițiative noi pentru abordarea provocărilor nesoluționate 
și prezentarea mai multor inițiative în perspectiva unei Uniuni Europene 
formată din 27 de state membre, pentru consolidarea unei Europe 
puternice, unite și suverane. 

Acesta este cel de-al cincilea program de lucru prezentat de 
Comisia Juncker și stabilește inițiative pentru finalizarea lucrărilor privind 
cele 10 priorități stabilite în „Orientările politice ale președintelui Juncker”, 
până la sfârșitul mandatului de cinci ani al Comisiei, precum și pentru mai 
multe inițiative pe termen lung în vederea modelării viitorului UE pentru 
2025 și pentru anii următori. 

Programul de lucru pentru 2019 se concentrează pe 15 noi 
inițiative  și pe 10 evaluări REFIT 7  noi, în vederea revizuirii legislației 
existente și a asigurării faptului că aceasta este încă adecvată scopului. 
Pentru a se asigura concentrarea asupra punerii în aplicare, Programul de 
lucru al Comisiei prezintă, de asemenea, cele 45 de propuneri prioritare 
aflate pe agenda de dezbatere a colegiuitorilor, care fac obiectul Declarației 
comune privind prioritățile legislative și care trebuie adoptate de către 
Parlament și Consiliu înainte de alegerile europene. De asemenea, Comisia 
sugerează retragerea sau abrogarea a 17 propuneri sau legi existente aflate 
pe agenda de dezbatere a colegiuitorilor. 

                                                 
6 Programul de lucru al Comisiei pentru anul 2019 - principalele documente 
Fișă informativă privind programul de lucru al Comisiei 
Fișă informativă: Programul de lucru al Comisiei pentru anul 2019 - noi inițiative 
Fișă informativă: Programul de lucru al Comisiei pentru anul 2019 - inițiative REFIT și propuneri prioritare aflate pe agenda de dezbatere a colegiuitorilor 
7 REFIT este programul Comisiei Europene privind o reglementare adecvată și funcțională. Obiectivul acestuia este de a evalua legislația actuală a UE pentru a garanta faptul că aceasta 
corespunde în continuare obiectivului urmărit și conduce la rezultatele dorite. Programul vizează menținerea corpului legislativ al UE flexibil și sănătos, eliminarea poverilor inutile și adaptarea 
legislației existente fără a compromite obiectivele ambițioase ale Comisiei în materie de politici. 

Cum este elaborat și adoptat programul de lucru? 

Actuala Comisie a fost aleasă de Parlamentul European 
pe baza unor Orientări politice clare, care au reflectat agenda 
strategică a Consiliului European. Cele 10 priorități stabilite în 
aceste orientări reprezintă cadrul pentru planificarea anuală a 
Comisiei. 

În fiecare an, în luna septembrie, președintele Comisiei 
Europene susține discursul său privind starea Uniunii în 
Parlamentul European. Împreună cu scrisoarea de intenție, 
trimisă în aceeași zi Președintelui și prim-vicepreședintelui 
Parlamentului European și Președinției Consiliului, aceasta 
prezintă principalele priorități ale Comisiei pentru anul 
următor. 

Discursul privind starea Uniunii dă startul dialogului cu 
Parlamentul și Consiliul, în vederea pregătirii programului de 
lucru al Comisiei pentru anul următor. Acest dialog servește la 
obținerea unei viziuni comune a Parlamentului, a statelor 
membre și a Comisiei asupra priorităților viitoare. 

În pregătirea programului de lucru, Comisia ține cont, de 
asemenea, de punctele de vedere ale Comitetului Economic și 
Social European și ale Comitetului Regiunilor. 

 

https://ec.europa.eu/commission/publications/joint-declaration-eus-legislative-priorities-2018_ro
https://ec.europa.eu/commission/publications/joint-declaration-eus-legislative-priorities-2018_ro
https://ec.europa.eu/info/publications/2019-commission-work-programme-key-documents_en
https://ec.europa.eu/info/files/commission-work-programme-explained-factsheet_en
https://ec.europa.eu/info/files/2019-commission-work-programme-publication-new-initiatives_ro
https://ec.europa.eu/info/files/2019-commission-work-programme-publication-refit-initiatives-and-priority-pending-proposals_ro
http://ec.europa.eu/info/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-and-less_en
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Programul de lucru al Comisiei constă într-o comunicare politică și cinci anexe: 

- Anexa I  conține inițiativele majore care urmează să fie prezentate în anul în curs și care se axează pe acțiuni concrete menite să pună în aplicare 
cele zece priorități politice ale Comisiei Juncker, precum și acțiunile și inițiativele pe termen mai lung, întrucât noua Uniune formată din 27 de state membre se 
proiectează în viitor, către 2025 și post 2025; 

- Anexa II  conține inițiativele „REFIT”, în cadrul cărora se va revizui legislația existentă în anul următor; 

- Anexa III  enumeră dosarele legislative prioritare în curs de adoptare, în care se dorește ca Parlamentul European și Consiliul să ia rapid măsuri 
înainte de alegerile europene; 

- Anexa IV  conține lista propunerilor pendinte preconizate a fi retrase; 

- Anexa V  conține lista actelor legislative în vigoare pe care Comisia intenționează să le abroge. 

 

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

Comisiei Europene, dna Federica Mogherini 

 

 

 În data de 23 octombrie a.c., Înaltul Reprezentant al UE a susţinut un 
discurs în cadrul sesiunii plenare a Parlamentului European privind situaţia din Marea 
Azov. Dna Mogherini şi-a început discursul cu o afirmaţie fermă şi clară „(...) Nu vom 
recunoaşte anexarea ilegală a Peninsulei Crimeea de către Federaţia Rusă. Este, în 
primul rând, o chestiune de principii şi valori pe care toate naţiunile europene le-au 
convenit la Helsinki în anul 1975. Cu toţii am fost de acord cu principiul de bază care se 
referă la faptul că frontierele noastre nu pot fi schimbate prin forţă militară. Acesta 
este fundamentul păcii şi al securităţii pe continentul european. Când acest principiu 
este încălcat – aşa cum a fost – suntem cu toţii mai puţin protejaţi pe continentul 
nostru.” 

Evenimentele din Marea Azov, precum construcţia podului Kerch între 
Peninsula Crimeea şi Federaţia Rusă, a avut loc fără consimţământul Ucrainei şi 
constituie o încălcare a suveranităţii şi integrităţii teritoriale a acesteia. În plus, podul 
împiedică trecerea navelor în porturile ucrainene din Marea Azov. 

Înaltul Reprezentant a dorit să evidenţieze că Marea Azov a fost aproape 

https://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I162142
https://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I162142
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complet demilitarizată şi că Ucraina şi Rusia au semnat un acord de cooperare „privind utilizarea Mării Azov şi a Strâmtorii Kerch” care presupune ca litigiile 
dintre părţi să fie soluţioante prin consultări şi negocieri şi prin urmare acordul ar trebui să fie respectat. 

în cadrul reuniunii Consiliului din luna iulie a.c.  au fost adăugate alte 6 entităţi implicate în construirea podului Kerch pe lista celor care fac obiectul 
măsurilor restrictive privind acţiunile care subminează suveranitatea şi integritatea teritorială a Ucrainei. 

La finalul discursului, dna Mogherini a subliniat că „ (...) vom continua să evaluăm situația și evoluțiile din Marea Azov şi vom continua să ne bazăm pe 
sprijinul Parlamentului și al tuturor comisiilor relevante pentru a continua construirea unei activităţi și unei politici unificate în acest sens și pentru a continua 
colaborarea cu prietenii noștri din Ucraina şi pentru a investi cât mai mult posibil în reziliența lor.” 

 

 

 În data de 24 octombrie a.c., Înaltul Reprezentant al UE, dna Mogherini, 
împreună cu preşedintele Comisiei Europene au avut o întrevedere cu noul preşedintele ales al 
Columbiei, dl Ivan Duque.  Cei trei oficiali au discutat despre modalităţile de consolidare şi 
aprofundare a parteneriatului, în domenii precum comerţul, tehnologia, cercetarea, inovaţia s.a. 
De asemenea, s-a decis sprijinirea, în continuare, a demersurilor pentru punerea în aplicare a 
procesului de pace prin Fondul UE de încredere pentru Columbia şi s-a decis un ajutor 
suplimenatar de 60 de milioane de euro. Totodată, s-a decis continuarea colaborării în 
abordarea situaţiei din Venezuela, nu numai din punct de vedere umanitar - în care Uniunea 
Europeană a oferit deja aproape întreg pachetul de asistenţă umanitară şi pentru dezvoltare în 
valoare de 35 milioane de euro - dar şi pentru a găsi o soluţie democratică şi paşnică la criza din 
Venezuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/07/31/ukraine-eu-adds-six-entities-involved-in-the-construction-of-the-kerch-bridge-connecting-the-illegally-annexed-crimea-to-russia-to-sanctions-list/pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/07/31/ukraine-eu-adds-six-entities-involved-in-the-construction-of-the-kerch-bridge-connecting-the-illegally-annexed-crimea-to-russia-to-sanctions-list/pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/eu-trust-fund-colombia_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4007_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4007_en.htm
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PARLAMENTUL EUROPEAN 

 

 

 

În săptămâna  22 – 28  octombrie a.c.,  deputații europeni și-au desfășurat activitatea în cadrul ședinței plenului Parlamentului  European, la Strasbourg – 

Franța.  

Dezbaterea privind „Viitorul Europei”  

Președintele României, dl Klaus Iohannis, a continuat seria dezbaterilor  privind „Viitorul Europei” și s-a adresat plenului Parlamentului European, în data 
de 23 octombrie a.c.  

În alocuțiunea sa, președintele Iohanis a menționat că România 
este o țară profund atașată proiectului european: „(…) Pledez ferm pentru 
unitate, coeziune, solidaritate și pentru calea europeană comună în 
eforturile de consolidare a proiectului european. O unitate însă care nu va 
veni de la sine. O unitate pe care trebuie să o protejăm și să o consolidăm 
în mod constant, îngrijindu-ne în același timp de diversitatea atât de 
caracteristică culturii europene” - a declarat preşedintele Iohannis, la 
numai câteva luni înainte ca România să preia preşedinţia rotativă a 
Consiliului UE şi la 11 ani de la aderarea sa la Uniunea Europeană.  

De asemenea, președintele român a enumerat unele provocări 
cărora UE a trebuit să le facă faţă, printre care criza financiară şi criza 
migraţiei, care au pus la încercare unitatea europenilor. Această perioadă 
dificilă a condus la „o constatare pozitivă” precizând că există totuși un 
element care ne unește „identitatea europeană bazată pe principii, valori 
și interese comune”: „(…) Universalitatea valorilor stă tocmai în caracterul 
lor regenerator”, subliniind că „Europa este un proiect evolutiv”. 

Dl Klaus Iohanis a făcut referire și la dezbaterea în curs despre 
modelul construcţiei europene declarând că „o Europă cu mai multe viteze 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate--on-the-future-of-europe-statement-by-klaus-iohannis-president-of-romania_I162130-V_rv
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sau o Uniune a cercurilor concentrice nu pot 
reprezenta o soluție”, pentru statele membre ale 
aceleiași Uniuni, care ar trebui să aibă drepturi egale: 
„(…) Președintele Juncker spunea anul trecut că 
Europa trebuie să își regăsească suflul, să respire cu 
ambii plămâni, cel estic și cel vestic. (…) Europa are o 
singură inimă care bate pentru noi toți, care ne unește, 
de la est la vest și de la nord la sud”.  

Klaus Iohannis a anunţat că summit-ul UE de la 
Sibiu, din mai 2019 va fi un moment esenţial pentru 
consolidarea fundației acestui viitor european, 
democratic şi optimist: „(…) Viitorul Uniunii Europene 
nu se poate edifica decât cu participarea și implicarea 
directă și activă a cetățenilor europeni”, iar „siguranța 
economică este la fel de importantă ca cea a 
frontierelor”,  amintind că România este un stat 
membru care gestionează una dintre cele mai mari 
frontiere externe ale UE, iar  aderarea la spaţiul 
Schengen rămâne o prioritate pentru România. 
Totodată, preşedintele a vorbit despre obiectivul 
României de a adera la Zona euro „cât mai curând posibil, când toate condițiile vor fi îndeplinite”.  

În ceea ce privește întărirea rolului UE pe plan internaţional, astfel încât Europa să rămână lider în multiple domenii, cu precădere în ceea ce privește 
revoluția tehnologică și digitală, președintele român a declarat:  „(…) Corolarul unei Uniuni sigure și puternice ar trebui să fie o Uniune lărgită. Nu putem fi cu 
adevărat relevanți la nivel global dacă nu reușim să influențăm semnificativ mediul din vecinătatea noastră”. 

În cadrul dezbaterii, preşedintele Comisiei Europene, dl Jean-Claude Juncker a afirmat că „poporul român a ştiut să se integreze într-o sferă de 
complicitate europeană, ca si când ar fi fost un stat fondator. Şi deci, România, astăzi, dar chiar si înainte de aderarea la Uniunea Europeană, a fost şi este un 
furnizor de stabilitate și nu un consumator de stabilitate, într-o zonă atât de tulburată de-a lungul istoriei sale. Da, fără România, Uniunea Europeana nu ar fi 
completă.”  

 

 

 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-with-klaus-iohannis-president-of-romania-on-the-future-of-europe-statement-by-jean-claude-juncker-president-of-the-ec_I162131-V_rv
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După intervențiile deputaților europeni, președintele Iohanis a adus 
unele lămuriri în privința construirii României ca stat democratic și european: 
„(…) În decembrie 1989, noi, românii, am decis că nu mai suportăm dictatura 
comunistă, și am înlăturat-o. De atunci, construim o democrație pe care noi, 
românii, ne-o dorim bazată pe ceea ce se numesc valorile democrației 
europene, valorile Uniunii Europene. În acești aproape 30 de ani, România s-
a schimbat. România s-a schimbat profund. (…)  România este o țară cu o 
economie în creștere, care reprezintă un pol de stabilitate în regiunea 
geografică în care ne găsim. (…) România este o țară apreciată și respectată 
pentru securitatea pe care o livrează, și în regiune, și în NATO, și în altă parte. 
(…)  România este un stat de drept, România este un stat democratic. În 
România există o dezbatere politică și în România există ceea ce am denumit 
o democrație foarte vie. (…) Cred că în Europa avem mai multe probleme. 
Una dintre ele este conexiunea între cetățean și politician. De multe ori, 
această conexiune este una slabă. Cetățenii nu înțeleg ce fac politicienii și, 
din păcate, unii politicieni nu înțeleg ce vor cetățenii. În România, cetățenii 
au spus clar ce vor, iar eu, care am fost ales de un număr semnificativ de 
români, am înțeles că ei doresc să continui acest mesaj cu care am început, 
pentru o Românie democratică, pentru o Românie europeană, o Românie 
integrată profund în Uniunea Europeană, o Românie care păstrează intact 
statul de drept și care luptă, împotriva corupției. Că există controverse este 
adevărat, dar spuneți-mi ce democrație parlamentară ar fi aceea fără 
controverse. Iar eu sunt hotărât că din această luptă va câștiga România 
Europeană, România democratică. (…) Mai multe luări de poziții s-au referit 
mai degrabă la viitorul apropiat al Uniunii Europene, și atunci dați-mi voie să 
spun câteva cuvinte și despre cum vedem noi, în România, și mă refer la 
prima parte a anului 2019, când România va deține Președinția Consiliului 
Uniunii Europene. Ne așteaptă o perioadă extrem de dificilă. Avem dosare 
extrem de grele pe care dorim să le tratăm într-un mod echitabil, dar și cu 
foarte multă determinare spre un rezultat pozitiv sau optimist. Nu 

întotdeauna va fi posibil. Unul din dosare se numește Brexit și aici, cu 
siguranță, lucrurile sunt încă într-o fază care depinde foarte mult de 
negocierea care se poartă, însă noi ne dorim să ajungem la un acord cu 
Regatul Unit al Marii Britanii și dorim să avem acest acord foarte repede. (…) 
Avem un dosar pe care știu că l-ați discutat în Parlament și care vă este drag 
și ne este drag, este vorba de Cadrul Financiar Multianual. Trebuie să 
ajungem la un progres pe acest dosar. Faptul că dumneavoastră, în 
Parlament, ne încurajați pe noi din Consiliu să mergem pe o creștere a 
bugetului este, în opinia României, un lucru bun, dar negocierea va trebui să 
continue practic și aici România se va implica și sperăm să avem, dacă nu 
chiar finalizarea negocierilor, măcar progrese semnificative în zone sensibile 
acest buget. Un dosar care a fost menționat, și de mine și de unii vorbitori – 
migrația. Trebuie să ajungem cât se poate de repede la o abordare comună. 
Dacă nu reușim să definim o politică europeană în acest domeniu, atunci 
vom avea o problemă majoră și România se va implica pentru a progresa în 
aceste negocieri. La momentul acesta, știți foarte bine, în ceea ce privește 
reforma Dublin, avem 28 de păreri din 28 de state, foarte diferite. Eu cred că 
putem să apropiem aceste opinii și să ajungem la primele concluzii comune. 
(…) În timpul Președinției României vor avea loc alegerile europene și în 
timpul campaniei pentru alegerile europene vom avea Summit-ul de la Sibiu. 
Acest Summit este extrem de important pentru România și pentru Uniunea 
Europeană și nu neapărat prin faptul că este orașul meu natal, ci prin faptul 
că acea întâlnire are tema unică și clară viitorul Uniunii Europene. Vom 
discuta și vom creiona o gândire despre Uniunea Europeană clară, limpede, 
de înțeles pentru cetățeanul european, nu numai pentru politicanul 
european. Iar alegerile pentru Parlamentul European de anul viitor ne vor 
oferi o radiografie și ne vor arăta dacă noi toți am fost credibili, dacă am 
știut să generăm proiecte credibile, dacă știm să desenăm un viitor pentru 
Uniunea Europeană sau dacă mai avem un pic de lucrat. Vă mulțumesc!” 
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Concluziile Consiliului European  

Deputații europeni au dezbătut, în 23 octombrie a.c., concluziile pe care șefii de stat sau de guvern le-au luat în cadrul întâlnirii din 18 octombrie a.c.,  
referitoare la migrație, securitatea internă a UE și Brexit. 

La începutul dezbaterii la care au participat președintele Consiliului Europei, dl Donald Tusk, și prim-vicepreședintele Comisiei Europene, dl Frans 
Timmermans, președintele PE , dl Antonio Tajani a reamintit care erau cele 3 așteptări-cheie ale Parlamentului European: reforma de la Dublin a sistemului de 
azil al UE, bugetul UE pe termen lung (cadrul financiar multianual) și negocierile Brexit, inclusiv drepturile cetățenilor și problema ”backstop”8.  

Majoritatea vorbitorilor au pus responsabilitatea lipsei unei înțelegeri în cadrul negocierilor privind Brexit asupra guvernului britanic, și au reiterat 
sprijinul acordat Comisiei Europene și negociatorului UE,  Michel Barnier. Deputații europeni au solicitat negociatorilor UE, precum și dlui Tusk, să acorde 
prioritate în păstrarea drepturilor cetățenilor UE pe parcursul discuțiilor.  

De asemenea, a fost criticată  incapacitatea sau respingerea statelor membre de a aborda politicile de azil și migrație care au fost pe ordinea de zi a 
Consiliului UE timp de 3 ani.  

Totodată, deputații europeni și-au exprimat îngrijorarea cu privire la bugetul Italiei9, în timp ce zona euro nu a reușit să-și finalizeze reforma sistemului 
financiar. La 10 ani de la ultima criză financiară, UE este încă nepregătită pentru o nouă criză, a concluzionat o parte a deputaților europeni. Unii chiar s-au 
întrebat de ce șefii de stat sau de guvern au decis să organizeze această reuniune acum când UE se confruntă cu provocări existențiale și ei sunt capabili să 
prezinte doar o „coregrafie fără impact”. 

                                                 
8 Regatul Unit, ca şi UE, a afirmat că vrea să evite restabilirea unei frontiere „dure” între provincia britanică Irlanda de Nord şi Republica Irlanda vecină, membră a UE, după ieşirea Marii Britanii 
din Uniunea Europeană, la sfârşitul lunii martie 2019. Intenţia este de a păstra acordul de pace din 1998, care a pus capăt celor 3 decenii de confruntări sângeroase între naţionalişti şi unionişti 
nord-irlandezi, consolidând legăturile între cele două teritorii. În martie 2018, britanicii acceptaseră să integreze în schiţa de acord privind retragerea din UE opţiunea unui „spaţiu reglementar 
comun” care să includă UE şi Irlanda de Nord, cel puţin până când o soluţie satisfăcătoare va fi propusă. Această soluţie, zisă drept "backstop", se află pe masa negocierilor din cauza liniilor roşii 
trasate de Regatul Unit, Londra decizând să părăsească Uniunea vamală şi piaţa unică după Brexit. 
9 Comisia Europeană a respins, pe 23 octombrie a.c., proiectul de buget pe 2019 prezentat de coaliția populistă aflată la putere în Italia. Deficitul bugetar de 2,4% din PIB propus pentru 
proiectul de anul viitor, de executivul condus de Giuseppe Conte, se încadrează practic în limita de 3% din PIB prevăzută în tratate, însă Comisia Europeană solicită un deficit mai mic pentru 
Italia, pentru ca astfel să își reducă povara datoriei. Creșterea este practic doar de 0,4% - potrivit vicepremierului Luigi di Maio, însă la Bruxelles se aștepta o micșorare de – 0,8%, și în nici un caz 
o creștere. Dacă în 3  săptămâni Italia nu prezintă un buget conform cu exigențele impuse, Comisia Europeană poate să înceapă procedura pentru deficit excesiv ce duce în final la sancțiuni 
financiare care, teoretic, ar corespunde unui procent de 0,2% din PIB, respectiv circa 3,4 miliarde euro în cazul Italiei. 

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/video?debate=1540365166026
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/10/18/20181018-european-council-conslusions/
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Îmbunătățirea calității apei  

 
Obiectivul acestei inițiative este de a spori încrederea 

cetățenilor în rezerva de apă și de a crește consumul apei de la 
robinet, care ar putea contribui, în același timp, la reducerea 
deșeurilor și a utilizării recipientelor din plastic. Potrivit 
Comisiei Europene, reducerea consumului de apă îmbuteliată 
ar ajuta gospodăriile din UE să economisească în total 600 
milioane euro în fiecare an. Dacă s-ar îmbunătăți încrederea 
cetățenilor în consumul apei de la robinet, s-ar putea  contribui 
și la reducerea deșeurilor de plastic din apa îmbuteliată, inclusiv 
a gunoiului marin. Prin actualizarea Directivei privind apa 
potabilă, Comisia Europeană face un pas legislativ important 
pentru implementarea Strategiei UE pentru plastic, prezentată 
în 16 ianuarie 2018. 

În acest context, în data de 23 octombrie a.c., deputații 
europeni au sprijinit, în cadrul sesiunii plenului, 
amendamentele 10  privind planurile de îmbunătățire 11  a 
încrederii consumatorilor în apa de la robinet, care este mult 
mai ieftină și mai curată pentru mediul înconjurător. Proiectul 
de raport adoptat prevede scăderea limitei maxime pentru 
anumiți poluanți, cum ar fi plumbul (limită care trebuie redusă 
la jumătate), bacteriile nocive, dar introduce și capitole noi 
pentru anumiți perturbatorii endocrini. De asemenea, se 
introduce și monitorizarea nivelului de microplastice. Deputații 
europeni consideră că statele membre ar trebui să ia măsuri 
pentru îmbunătățirea accesului universal la apă curată în 
Uniunea Europeană, să îmbunătățească accesul la apă în orașe 
și spații publice prin instalarea de noi fântâni cu apă gratuită, 

                                                 
10 Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 23 octombrie 2018 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind calitatea apei destinate 
consumului uman (reformare) - COM(2017)0753 – 2017/0332(COD) 
11 COM(2017)753 - 2017/0332(COD) –  Fișă de procedură 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-429_en.htm
https://epthinktank.eu/2018/09/12/revision-of-the-drinking-water-directive-eu-legislation-in-progress/
https://epthinktank.eu/2018/09/12/revision-of-the-drinking-water-directive-eu-legislation-in-progress/
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0332(COD)&l=RO
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acolo unde este posibil din punct de vedere tehnic și proporțional. Totodată, ei militează pentru ca apa de la robinet să fie servită gratuit, sau doar în schimbul 
unei mici taxe de serviciu, în restaurante, cantine și prin servicii de catering. 

Ca urmare a rezoluției12 care vizează inițiativa cetățenească Right2Water (Dreptul la apă), deputații europeni au reiterat solicitarea, ca statele membre să 
își focalizeze atenția și pe grupurile vulnerabile din societate, în special din perspectiva accesului la apă.  

De asemenea, statele membre ar trebui să informeze cu exactitate despre modul în care se pot conecta la rețeaua de distribuție și la soluțiile alternative 
pentru acces la aceste resurse de apă.  

Raportorul Michel Dantin (PPE, FR) a declarat că: „(…) Felul în care folosim apa definește viitorul umanității. Este de la sine înțeles că toată lumea ar trebui 
să aibă acces la apă curată și de bună calitate. Trebuie să facem tot ce ne stă în putință ca acest lucru să fie cât mai ușor accesibil pentru toată lumea. Insistând 
ca statele membre să absoarbă costurile de la bugetul național contravine tradițiilor naționale existente și este doar un miraj fiindcă în final tot contribuabilul 
suportă cheltuielile.” 

După adoptarea amendamentelor, Parlamentul European va demara negocierile cu Consiliul UE, de îndată ce miniștrii UE își vor exprima poziția pe 
subiect.  

 

Bugetul UE 2019  

Deputații europeni au stabilit bugetul total al UE pentru 2019 la 166,34 miliarde euro pentru angajamente și 149,3 miliarde euro în plăți. Având în vedere 

necesitatea de a gestiona acțiuni multianuale (de exemplu, finanțarea proiectelor de cercetare cu durată de 2-3 ani), bugetul UE face distincția între creditele de 

angajament (costul tuturor obligațiilor legale contractate în cursul exercițiului financiar curent, eventual cu consecințe în următorii ani) și creditele de plată 

(banii plătiți efectiv în cursul anului curent, eventual pentru a pune în aplicare angajamentele asumate în anii anteriori).  

Ținând cont de rezoluția13 bugetară din 11 octombrie a.c.,  în 24 octombrie a.c., deputații europeni și-au reafirmat prioritățile: creșterea durabilă, 

inovația, competitivitatea, securitatea, abordarea cauzelor profunde ale refugiaților și a fluxurilor de migrație, gestionarea fluxurilor de refugiați și migrație, 

lupta împotriva schimbărilor climatice și tranziția către o energie durabilă și o atenție deosebită acordată tinerilor. 

Deputații europeni au majorat sumele pentru:  

 Programul Erasmus+ cu 362 milioane euro; 

 Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor14 cu 346,7 milioane euro, ridicând totalul pentru anul 2019 la 580 milioane euro; 

                                                 
12 Rezoluţia Parlamentului European din 8 septembrie 2015 referitoare la acțiunile realizate ca urmare a inițiativei cetățenești europene „Dreptul la apă“ (Right2Water) - 2014/2239(INI) 
13 Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019  - 2018/2046(BUD) 
14 Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (YEI) este una dintre principalele resurse financiare ale UE menite să sprijine punerea în aplicare a programelor din 
cadrul Garanției pentru tineret. Inițiativa a fost lansată pentru a le oferi sprijin tinerilor care locuiesc în regiuni unde rata șomajului depășea 25 % în 2012. În 2017 s-au adăugat și regiunile unde 
rata șomajului în rândul tinerilor era mai mare de 25 % în 2016. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0294+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0313+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0313+0+DOC+XML+V0//RO
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=ro
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 Orizont 2020 cu încă alte 65 milioane euro; 

 programele și agențiile legate de securitate cu 74,7 milioane euro;  

 sprijinul UE acordat statelor membre afectate de pesta porcină africană 50 milioane euro;  

 sprijinirea IMM-urilor cu 28,9 milioane euro. 

 

Parlamentarii europeni resping reducerile nejustificate de 794 

milioane euro ale Consiliului către secțiunea din bugetul UE care se 

angajează să stimuleze creșterea economică și să creeze locuri de muncă. 

Acest lucru reprezintă peste jumătate din reducerile propuse de Consiliu, iar 

reducerile pentru programele cu cea mai mare valoare adăugată europeană, 

de exemplu cele destinate programului Orizont 2020 și sumele pentru 

Facilitatea „Conectarea Europei (CEF)15  - pentru conservarea și gestionarea 

resurselor naturale (capitolul 2) cu încă 97,3 milioane euro, contravin 

priorităților politice declarate ale Consiliului. Prin urmare, acestea au decis 

să refacă integral finanțarea proiectelor de infrastructură și programul 

Orizont 2020, care sprijină proiectele de cercetare, adăugând 256,9 

milioane euro. Ambele programe s-au confruntat cu reduceri ca parte a 

măsurilor care ajută la finanțarea garanției UE pentru Fondul european 

pentru investiții strategice (EFSI).  

Deputații europeni au mai consolidat anumite linii bugetare care au 

o legătură clară cu cauzele fundamentale ale migrației în vecinătatea 

imediată și mai largă a UE, cum ar fi Instrumentul de cooperare pentru 

dezvoltare (+ 147,5 milioane euro), Instrumentul european de vecinătate 

(fonduri pentru vecinătatea sudică și Palestina, + 146 milioane euro), 

                                                 
15 Facilitatea „Conectarea Europei” (CEF) este un instrument-cheie de finanțare a UE pentru 
promovarea creșterii, a locurilor de muncă și a competitivității prin investiții de 
infrastructură specifice la nivel european, care sprijină dezvoltarea rețelelor transeuropene 
interconectate de înaltă performanță, durabile și eficientă în domeniile transporturilor, 
energiei și serviciilor digitale. 

precum și sprijinul de preaderare pentru Balcanii de Vest (+ 56,3 milioane 

euro).  

Pentru acțiunile de combatere a provocărilor legate de migrație în 

cadrul UE, deputații europeni au consolidat Fondul pentru azil, migrație și 

integrare (AMIF) cu 33 milioane euro.  

Însă, în ceea ce privește ponderea bugetului UE din cea de-a doua 

tranșă a Facilității pentru Refugiați în Turcia (FRT) de 3 miliarde euro, 

aceasta nu trebuie  să nu depășească 1 miliard euro, pentru a menține 

același raport între bugetul UE și contribuțiile statelor membre, la fel ca 

pentru prima tranșă. Întrucât au fost deja utilizate16 550 milioane euro din 

bugetul UE pentru anul 2018, Parlamentul European a redus propunerea 

Comisiei Europene pentru anul 2019 cu 1 miliard euro. În ceea ce privește 

sprijinul de preaderare acordat Turciei, deputații europeni au decis să 

micșoreze în continuare fondurile de pre-aderare pentru lipsa de respect 

față de valorile UE. 

                                                 
16 Rezoluţia Parlamentului European din 4 iulie 2018 referitoare la poziția Consiliului privind 
proiectul de buget rectificativ nr. 3/2018 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 
2018, secțiunea III – Comisia: prelungirea Instrumentului pentru refugiații din Turcia  - 
2018/2072(BUD) 

http://ec.europa.eu/budget/explained/budg_system/fin_fwk0713/fin_fwk0713_en.cfm#content_struct
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/frit_factsheet.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180628IPR06821/parliament-approves-EU500-million-for-schooling-of-refugee-children-in-turkey
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0291+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2018/2072(BUD)
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Raportorul Daniele Viotti (S & D, IT) a precizat: „(…) Cu acest buget ambițios, intenționăm să abordăm marile provocări pentru noi și continentul nostru: 

creștere, solidaritate între statele membre, dar și solidaritate cu cetățenii, precum și problema migrației, care încă se află pe ordinea de zi a guvernelor UE și 

rămâne o preocupare majoră pentru cetățenii noștri. (…) Cea mai mare provocare este sprijinul pentru generațiile mai tinere, punctul central al acestui buget. În 

special cu Programul Erasmus +, care nu este doar simbolic pentru Europa noastră, ci trebuie, în anii următori, să devină un proiect la care toți tinerii să poată 

adera. O preocupare pentru noi toți este șomajul în rândul tinerilor, încă inacceptabil de mare în anumite state membre.” 

După votul17 din plen, urmează discuții de conciliere cu Consiliul, pentru a se ajunge la o înțelegere astfel încât bugetul de anul viitor să fie votat de 

Parlament și semnat de președintele său la 29 noiembrie a.c. 

 

                                                 
17 Rezoluţia Parlamentului European din 24 octombrie 2018 referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 (11737/2018 
– C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD) 

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124791/DANIELE_VIOTTI_home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0404+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2018/2046(BUD)
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Versiunea îmbunătăţită a  

Sistemului de informaţii Schengen  

 

În ultimii ani frontierele externe ale UE au avut parte de presiuni 
iar unele state membre au reintrodus controalele la frontierele interne ca 
răspuns la atacurile teroriste din Europa și afluxul de refugiați în UE din 2015. 
Pentru a asigura supraviețuirea spațiului Schengen fără frontiere și pentru a 
consolida frontiera externă comună, Comisia Europeană a prezentat, în 
decembrie 2016, un pachet de propuneri legislative care revizuiesc cadrul 
juridic al Sistemul de informații Schengen (SIS)18.  

Însă SIS trebuie consolidat pentru a garanta o mai bună securitate 
pentru europeni. Parlamentul și Consiliul au ajuns la un acord privind noile 
măsuri în iunie a.c., care ulterior au fost aprobate de Comisia pentru libertăți 
civile, justiție și afaceri interne.   

În acest context, deputaţii europeni au adoptat și votat19, în 24 
octombrie a.c., noile norme de consolidare a gestionării frontierelor externe și 
asigurare a securității interne în 30 de țări europene - o versiune îmbunătățită 
a SIS, cel mai utilizat sistem informatic pentru securitatea și gestionarea 
frontierelor în Europa.  

Măsurile de consolidare a bazei de date a SIS urmăresc intensificarea 
eforturilor UE împotriva terorismului, criminalității transfrontaliere și migrației 
ilegale.  

De asemenea, pentru a contribui la combaterea migrației ilegale, SIS 
va stimula schimbul de informații și va include alerte privind resortisanții 
țărilor terțe care fac obiectul unei decizii de returnare. 

                                                 
18 Sistemul de informații Schengen (SIS) este un sistem de informații centralizat, la scară largă, care sprijină controlul la frontierele externe, consolidează aplicarea legii și cooperarea judiciară. 
SIS a fost înfiinţat în anul 1995, în urma eliminării frontierelor interne în cadrul spaţiului Schengen. O versiune mai avansată (cunoscută ca “SIS II” ) a fost înfiinţată în 2006 şi a devenit 
funcţională în 2013. Este utilizat în 30 de ţări de-a lungul Europei, iar  în anul 2017 a fost consultat de 5 milioane de ori. 
19 Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 24 octombrie 2018 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind utilizarea Sistemului de 
Informații Schengen pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală (COM(2016)0881 - 2016/0407(COD)) 

http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/eu-affairs/20180525STO04311/schengen-provocari-la-adresa-zonei-fara-frontiere
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/terorismul/20180316STO99922/cum-sa-oprim-terorismul-masurile-ue-infografic
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/imigratia/20170629STO78630/criza-migratiei-in-cifre
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/fact-sheets/docs/20161221/sis_factsheet_21122016_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599341/EPRS_BRI(2017)599341_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599341/EPRS_BRI(2017)599341_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0414+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=RO&type_doc=COMfinal&an_doc=2016&nu_doc=0881
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2016/0407(COD)
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Varianta  adoptată20 a SIS conţine următoarele noutăți: 

 alertele noi pentru persoane necunoscute care sunt urmărite 
pentru că au comis infracţiuni grave şi terorism; 

 autorităţile naţionale vor fi obligate să împărtășească toate 
detaliile cu privire la actele de terorism cu toate statele membre;  

 alerte preventive pentru copiii expuşi riscului de a fi răpiţi, în 
special răpirea parentală, precum şi alerte adiţionale pentru persoane 
vulnerabile şi expuse riscului; 

 alerte noi privind deciziile de returnare pentru a ajuta la 
executarea deciziilor unui stat membru cu privire la returnarea în țara de origine 
a unui resortisant care nu are drept de ședere. 

Actualele controale la frontiere, poliţia, autorităţile vamale, justiţia şi 
instituţiile care se ocupă de migraţie au acces la SIS. Odată cu reforma, Europol 
va avea, de asemenea, acces la toate alertele din sistem, iar Agenția europeană 
pentru poliția de frontieră și Garda de coastă la alertele legate de sarcinile sale. 

În opinia raportorului Carlos Coelho (PPE,PT) „ (…) SIS va rămâne cel mai 
mare, cel mai utilizat, cel mai bine implementat sistem de informații în materie 
de libertate, securitate și justiție, oferind în același timp mai multă securitate 
cetățenilor noștri. (…) SIS este coloana vertebrală a schimbului de informații în 

                                                 
20 Texte adoptate: Instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen în domeniul verificărilor la frontiere - Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 24 octombrie 
2018 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen (SIS) în domeniul 
verificărilor la frontiere, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 515/2014 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1987/2006  - COM(2016)0882 –2016/0408(COD) și Poziția Parlamentului 
European adoptată în primă lectură la 24 octombrie 2018 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2018/... al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea, funcționarea și 
utilizarea Sistemului de informații Schengen (SIS) în domeniul verificărilor la frontiere, de modificare a Convenției de punere în aplicare a Acordului Schengen și de modificare și abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1987/2006; Instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală  - 
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 24 octombrie 2018 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea, funcționarea și 
utilizarea Sistemului de informații Schengen (SIS) în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 515/2014 și de abrogare 
a Regulamentului (CE) nr. 1986/2006, a Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului și a Deciziei 2010/261/UE a Comisiei - COM(2016)0883 –2016/0409(COD) și Poziția Parlamentului European adoptată 
în primă lectură la 24 octombrie 2018 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2018/... al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de 
informații Schengen (SIS) în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală, de modificare și de abrogare a Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1986/ 2006 al Parlamentului European și al Consiliului și a Deciziei 2010/261/UE a Comisiei; Utilizarea Sistemului de Informații Schengen pentru returnarea resortisanților 
țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală  - Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 24 octombrie 2018 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului privind utilizarea Sistemului de Informații Schengen pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală - COM(2016)0881 – 2016/0407(COD) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=20181024&secondRef=TOC&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/1892/CARLOS_COELHO_home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=20181024&secondRef=TOC&language=RO
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Europa, pentru polițiștii de frontieră și autoritățile de aplicare a legii. Această reformă va pregăti sistemul pentru viitor, va îmbunătăți securitatea și va asigura 
libera circulație. SIS este și va rămâne cea mai mare, cea mai utilizată și cea mai bine implementată bază de date din Europa, oferind în același timp o mai mare 
securitate cetățenilor noștri.” 

Raportorul Jeroen Lenaers (PPE,NL) a declarat că: „ (…) În momentul de față, statele membre nu fac schimb de informații despre resortisanții unei țări 
terțe care au primit o decizie de returnare. Datorită lipsei acestui schimb de informații, un resortisant al unei țări terțe care are obligația de a se întoarce în țara 
sa poate evita cu ușurință această obligație, mergând într-un alt stat membru. Politicile de returnare ar trebui să fie mai eficiente, altfel va fi foarte dificil să 
menținem sprijinul pentru primirea acelor solicitanți de azil care au nevoie de ajutorul nostru.” 

 

Deputații cer protejarea sferei private 

În rezoluția21 adoptată în 25 octombrie a.c., deputații europeni cer: 

 un audit complet realizat de agențiile UE asupra Facebook pentru a evalua protecția și securitatea datelor personale ale utilizatorilor, ca urmare a 
scandalului provocat de accesarea ilegală și exploatarea abuzivă a datelor personale a 87 de milioane de utilizatori Facebook;  

 legi electorale actualizate pentru a reflecta noua realitate digitală;  

 statele membre ar trebui să investigheze presupuse abuzuri comise de forțe străine asupra spațiului politic on-line.  

Textul propunerii de rezoluție care a fost adoptat în prezenta sesiune a avut ca bază concluziile întâlnirii din luna mai a.c. dintre deputați de frunte ai 
Parlamentului European și Mark Zuckerberg, președintele Facebook, cele 3 audieri care au urmat, precum și scurgerea de date suferită de Facebook la 28 
septembrie a.c.  

Deputații europeni sunt de părere că Facebook nu doar că a înșelat încrederea cetățenilor UE, dar a încălcat grav și legislația Uniunii, și recomandă 
platformei de socializare să facă o serie de schimbări care să fie în concordanță cu legea protecției datelor din UE. 

Parlamentarii europeni consideră că datele obținute de Cambridge Analytica ar fi putut fi folosite în scopuri politice, de ambele părți în referendumul 
pentru ieșirea Marii Britanii din UE, dar și pentru a viza electoratul american la alegerile prezidențiale din 2016, și evidențiază nevoia urgentă de a contracara 
orice tentativă de a manipula alegerile UE și de a adapta legile electorale pentru a reflecta noua realitate digitală. Pentru a preveni imixtiunea electorală via 
rețelele sociale, deputații europeni propun: 

 aplicarea on-line a garanțiilor electorale clasice ”off-line”: reguli referitoare la transparența și limitele cheltuielilor, la respectarea perioadelor de 
tăcere și la tratarea egală a candidaților; 

 facilitarea recunoașterii publicității politice on-line plătite și a organizațiilor din spatele acesteia; 

                                                 
21 Rezoluţia Parlamentului European din 25 octombrie 2018 referitoare la folosirea datelor utilizatorilor Facebook de către Cambridge Analytica și impactul asupra protecției datelor - 
2018/2855(RSP) 

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/95074/JEROEN_LENAERS_home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0433+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0433+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
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 interzicerea creării de profiluri cu scopuri electorale, inclusiv a utilizării comportamentelor online susceptibile de a scoate la iveală preferințele 
politice; 

 platformele de social-media ar trebui să eticheteze conținutul difuzat de roboți, să accelereze procesul de suspendare a conturilor false și să 
colaboreze cu verificatorii de știri false și cu mediul academic pentru a lupta contra dezinformării; 

 ar trebui realizate investigații de către statele membre cu susținerea Eurojust, privind presupusa folosire abuzivă a spațiului politic on-line de 
către forțe străine. 

Dl Claude Moraes (S&D, Marea Britanie) a declarat că: „(…) Trebuie să ne uităm la modul în care platformele sociale sunt utilizate pentru campanii. (…) 
Este o problemă globală, care ne-a afectat deja referendumul și alegerile. Rezoluția stabilește măsuri necesare, inclusiv un audit independent al Facebook, o 
actualizare la regulile competiției și măsuri adiționale de a proteja electoratul. Trebuie acționat acum, nu doar pentru redobândirea încrederii în platforma on-line, 
ci și pentru a proteja spațiul privat al utilizatorilor și pentru a restabili încrederea în valorile noastre democratice. (…) Rezoluția clarifică așteptările pe care le 
avem în privința măsurilor care vor trebui luate  pentru a proteja dreptul cetățenilor la viață privată, protecția datelor și libertatea de exprimare.” 

 

 

Dintre rezoluțiile adoptate  

În această ședință a  plenului  Parlamentului  European  au  fost  adoptate, printre altele, rezoluții privind resursele pentru coeziunea economică, socială 
și teritorială și resursele pentru obiectivul de investiții pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă, rolul participării financiare a angajaților în 
crearea de locuri de muncă și reintegrarea șomerilor, descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Consiliul European și Consiliul, sprijinirea reformelor 
structurale în statele membre, armonizarea structurilor accizelor la alcool și băuturi alcoolice, importul bunurilor culturale, autorizarea și supravegherea 
medicamentelor de uz uman și veterinar, ascensiunea violenței cu caracter neofascist în Europa, promovarea recunoașterii reciproce automate a diplomelor. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/4519/CLAUDE_MORAES_home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20181005STO15108/claude-moraes-we-have-to-look-at-how-social-platforms-are-used-for-campaigns
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+20181023+TOC+DOC+XML+V0//RO
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PREŞEDINŢIA AUSTRIACĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 

 

 

 

Forumul de securitate de la Varșovia, Polonia  

Forumul de securitate de la Varșovia a avut loc în perioada 24 -25 octombrie 2018. Acest eveniment este organizat anual, începând cu 2014, de către  
Fundația „Cazimir Pulaski” și se adresează decidenţilor politici, liderilor economici, experţilor civili şi militari din ţările UE şi NATO, fiind dedicată problematicilor 
care vizează securitatea internațională, afacerile militare, amenințările cibernetice, cooperarea transatlantică, precum și provocările și oportunitățile care 
creează obstacole atât Poloniei, cât și  întregii regiuni a Europei Centrale și de Est. A 5-a ediție a Forumului de Securitate de la Varșovia este organizată în 
colaborare cu Biroul de Securitate Națională - organismul consultativ al Președintelui Poloniei - și se află sub patronajul Ministerului afacerilor externe, 
Ministerului științei și învățământului superior și Ministerului investițiilor și dezvoltării economice din Republica polonă.  

 În acest an Forumul de Securitate a fost organizat în colaborare cu peste 50 de parteneri strategici, NATO, OSCE şi Consiliul Europei, cu 20 de think-
tank-uri europene şi american. Mai mult, ediţia din acest an a reunit peste 900 de înalţi oficiali guvernamentali, experţi, reprezentanţi ai unor organizaţii 

https://warsawsecurityforum.org/
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internaţionale sau membri ai unor think-tank-uri de referinţă la nivel internaţional. 
Ca urmare a bunelor relații de colaborare româno-poloneze, Ambasada României din 
Polonia a participat la Forumul de securitate în calitate de  partener diplomatic. 

 

 Printre subiectele abordate se numără politica de extindere a Uniunii 
Europene în Balcanii de Vest, despre tendințele unei noi revoluții industriale, despre 
viitorul Europei, despre viitoarea industrie a apărării în Uniunea Europeană. La aceste 
discuții, din partea Uniunii Europene au participat dna. Katarína Mathernová, 
director adjunct al Direcției generale de vecinătate și extindere, Comisia Europeană, 
dl. Maciej Popowski, director general adjunct, negocieri europene de vecinătate și 
extindere, Comisia Europeană, dl. Paweł Świeboda,  șef adjunct al Centrului de 
strategie politică europeană, Comisia Europeană, dna. Fabrice Leggeri, directorul 
executiv al Frontex. 

 În cadrul discuțiilor, dna. Fabrice Leggeri, directorul executiv al Frontex, a 
recunoscut că Frontex a devenit o piatră de temelie a UE, prin care se garantează 
spațiul de libertate și justiție. Aceasta a precizat că „(…)  Gestionarea frontierelor nu 
este singurul răspuns la migrația provocatoare. Avem nevoie de o coordonare mai 
strânsă. Avem urgent nevoie de un dialog politic și de decizii politice. Granița externă 
comună a UE este la fel de puternică ca și legătura ei mai slabă, iar zona Schengen 
poate exista numai atâta timp cât nu există legături slabe”.Nu în ultimul rând, ediția 
din 2018 a Forumului de Securitate de la Varşovia a marcat aniversarea centenară a 
sfârşitul Primului Război Mondial şi redobândirea independenţei, reunificarea 
naţională etc. – pentru multe dintre statele regiunii.   

 

 

 

 

 

 

https://varsovia.mae.ro/local-news/1396?fbclid=IwAR25ablCeNzu7L0Og25BuCrVO0kUYA4NTaskeTjhZF2R-d4g4k6WRP_XOoU
https://varsovia.mae.ro/local-news/1396?fbclid=IwAR25ablCeNzu7L0Og25BuCrVO0kUYA4NTaskeTjhZF2R-d4g4k6WRP_XOoU
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Pregătirea Președinției române la                     

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE 

 

Şedința săptămânală a Comitetului de Coordonare a Sistemului național de gestionare a 

afacerilor europene 

În data de 25 octombrie 2018, dl Victor Negrescu, ministrul delegat pentru afaceri europene, a prezidat şedinţa săptămânală a Comitetului de 
Coordonare a Sistemului național de gestionare a afacerilor europene (la care participă responsabili din ministere cu atribuții în domeniul afacerilor europene). 

În cadrul întâlnirii discuțiile s-au axat pe progresele înregistrate în vederea pregătirii mandatului pentru Preşedinţia Consiliului UE, calendarul 
evenimentelor desfășurate în marja acesteia și forma finală a programului de lucru, care a beneficiat de sprijinul unanim al reprezentanților partidelor politice 
din comisiile de resort ale Parlamentului României. 

Dl Negrescu a declarat că: „(…) România este pregătită pentru Președinția Consiliului Uniunii Europene”, iar progresele sunt „confirmate și prin mesajele 
transmise public de către reprezentanții instituțiilor europene care au vizitat recent țara noastră. Suntem pregătiți să facem față provocărilor existente, 
respectând tradiția președințiilor precedente și evitând politizarea acestui mandat important pentru țara noastră. De altfel, am făcut apel la consens încă de la 
preluarea portofoliului de ministru, iar temele prioritare ale României pentru Președinția Consiliului UE au fost susținute în unanimitate în Parlament. Acest 
moment poate permite României să își consolideze atât profilul de stat membru al Uniunii Europene, cât și acela de generator de soluții în plan european”. 

http://mae.ro/node/47249#null
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BREXIT 

Stadiul negocierilor dintre Uniunea Europeană și Regatul 

Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord 

 

 

Negocierile pentru Brexit nu au avansat în ultima perioadă, în pofida procentelor prezentate de premierul britanic. Fără rezolvarea problemei graniţei dintre 
Irlanda şi Irlanda de Nord nu poate fi vorba de niciun acord. Între timp, sediile principalelor agenţii europene sunt relocate pe continent. 

 

La 22 octombrie 2018 deputaţii europeni din Comisia Afaceri Constituţionale au avut un schimb de opinii cu privire la stadiul negocierilor cu Guy 
Verhofstadt, negociatorul Parlamentului European pentru ieşirea Regatului Unit din Uniunea Europeană. 

Guy Verhofstadt a prezentat problematica Brexitului pe trei paliere: 

 stadiul negocierilor, în special problema graniţei dintre Irlanda şi Irlanda de Nord, soluţia de backstop pe timp nelimitat, prezumtiva extindere a 
perioadei de tranziţie, deja propusă de Parlamentul European la trei ani; 

 activitatea grupului pentru Brexit din PE, în special cea axată pe monitorizarea implementării prevederilor cuprinse în draftul Acordului de 
retragere, aşa cum a fost agreat de ambele părţi; monitorizarea problemei de către autorităţi independente; o eventuală rezoluţie a Parlamentului European, în 
următoarele săptămâni, cu privire la drepturile cetăţenilor;  

 următoarele etape în activitatea Parlamentului European în domeniu.  

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/ro/committees/video?event=20181022-1900-COMMITTEE-AFCO
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/ro/committees/video?event=20181022-1900-COMMITTEE-AFCO
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La 24 octombrie 2018 Donald Tusk şi-a prezentat raportul şi concluziile către Parlamentul European cu privire la reuniunile Consiliului European din 
octombrie: 

 premierul britanic şi-a expus punctul de vedere cu privire la stadiul negocierilor; 

 Regatul Unit are nevoie de mai mult timp pentru e expune o soluţie precisă pentru Brexit;  

 Liderii UE27 vor lua în considerare o eventuală decizie a Regatului Unit de prelungire a  perioadei de tranziţie, ca măsură pentru un Brexit 
ordonat;  

 preşedintele Junker a adus în discuţie posibilitatea unui Brexit fără nici un acord, ceea ce nu este de dorit de nici una dintre părţile implicate;  

 va fi convocat un Consiliu European dacă şi când se va  considera că au fost făcute progrese notabile în mersul negocierilor.  

În cadrul discuţiilor care au urmat raportului: 

 s-a exprimat, în mod repetat, ideea că la Consiliul din 17-18 octombrie nu s-a hotărât nimic, situaţia a rămas, din nou, în expectativă; 

 cei mai mulţi dintre vorbitori au pus responsabilitatea stadiului în care se află negocierile în seama guvernului britanic și au reiterat sprijinul 
acordat negociatorului şef al Uniunii Europene, Michel Barnier; 

 guvernul britanic a fost blamat pentru "jongleria cu cifre" și "jocul cu procentele"; parlamentarii europeni consideră că  90-95% din acord - 
procent avansat de către premierul britanic - nu înseamnă încă un acord; 

 fără un acord cu privire la graniţa dintre Irlanda şi Irlanda de Nord nu se poate vorbi despre procente sau înţelegeri parţiale; 

 Guy Verhofstadt, negociatorul Parlamentului European pentru Brexit, a solicitat 
preşedintelui Consiliului să facă presiuni pentru ca drepturile cetăţenilor să fie respectate în 
totalitatea lor. 

 

 

La 25 octombrie 2018, Parlamentul European a votat relocarea sediilor Agenţiei Europene 
pentru Medicamente şi al Autorităţii Bancare Europene la Amsterdam şi, respectiv, Paris, de la 30 
martie 2019, pentru a se asigura continuitatea activităţii acestora.  

Decizia de relocare a ambelor agenții a fost luată de guvernele celor 27 de state membre şi 
nu face parte din negocierile propriu-zise pentru Brexit. 

 

 

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/10/24/report-by-president-donald-tusk-to-the-european-parliament-on-october-european-council-meetings/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/10/24/report-by-president-donald-tusk-to-the-european-parliament-on-october-european-council-meetings/
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20181018IPR16531/meps-debate-the-lack-of-results-of-eu-october-summit
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6207_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6207_en.htm
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SUBIECTE DE ACTUALITATE  

                                

                                ÎN PRESA EUROPEANĂ 

 
săptămâna 22 - 28 octombrie 2018 

 
 
 
 
 

 Negociatorul-şef britanic acuză abordarea „deliberat intransigentă” a UE 
în negocierea Brexitului 
Dominic Raab : „(…) Riscul unui Brexit fără niciun acord va fi tot mai mare 
dacă Uniunea Europeană adoptă la negocieri o abordare deliberat 
intransigentă.” (RO) 
 

 Procedura de revocare a procurorului general Augustin Lazăr ridică 
îngrijorări în cadrul Comisiei Europene 
„Comisia Europeană (…) a subliniat în mod repetat că independența 
sistemului judiciar al României și capacitatea sa de a lupta eficient 
împotriva corupției sunt de o importanță capitală. În urma procedurii 
împotriva șefului Direcției Naționale Anticorupție la începutul acestui an, 
procedura împotriva procurorului general ridică îngrijorări. Comisia va 
aborda situația generală din România în viitorul raport MCV din 13 
noiembrie a.c.”. (RO) 
 

 Regizorul ucrainean Oleg Sențov, laureatul Premiului Saharov pentru 
libertatea de gândire acordat de Parlamentul European 
Oleg Sențov a fost condamnat la 20 de închisoare pentru „plănuirea unor 
acte de terorism” împotriva guvernării „de facto” a Rusiei în Crimeea. 
Amnesty International a descris procesul său drept „un proces necinstit în 
fața unui tribunal militar”. (RO) (EN) 
 

 Uniunea Europeană va organiza un summit pe tema Brexitului când va fi 
făcut un progres „decisiv” 
Donald Tusk: „(…) Sunt pregătit să convoc o întrunire a Consiliului 
European, dacă şi când negociatorul Uniunii informează că a fost făcut un 
progres decisiv. Discuţiile privind Brexitul continuă cu scopul de a se ajunge 
la un acord”. (RO) 
 

 Pregătirea unei rezoluții privind statul de drept în România, amânată de 
președinții grupurilor politice europene pentru 8 noiembrie a.c. 

https://www.agerpres.ro/politica-externa/2018/10/25/negociatorul-sef-britanic-acuza-abordarea-deliberat-intransigenta-a-ue-in-negocierea-brexitului--199835
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2018/10/25/negociatorul-sef-britanic-acuza-abordarea-deliberat-intransigenta-a-ue-in-negocierea-brexitului--199835
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2018/10/25/negociatorul-sef-britanic-acuza-abordarea-deliberat-intransigenta-a-ue-in-negocierea-brexitului--199835
https://www.caleaeuropeana.ro/comisia-europeana-procedura-de-revocare-a-procurorului-general-augustin-lazar-ridica-ingrijorari-situatia-din-romania-va-fi-analizata-in-raportul-mcv/
https://www.caleaeuropeana.ro/regizorul-ucrainean-oleg-sentov-laureatul-premiului-saharov-pentru-libertatea-de-gandire-acordat-de-parlamentul-european/
https://www.euractiv.com/section/europe-s-east/news/meps-send-message-to-russia-by-giving-sakharov-prize-to-sentsov/
https://www.caleaeuropeana.ro/donald-tusk-uniunea-europeana-va-organiza-un-summit-pe-tema-brexitului-cand-va-fi-facut-un-progres-decisiv/
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Subiectul va fi abordat la Conferința Președinților din 8 noiembrie a.c., 
înaintea reuniunii plenare a Parlamentului European din 12-15 noiembrie 
a.c. (RO) 
 

 UE are nevoie de un organism de combatere a spălării banilor  
Un raport al Bruegel intitulat "O arhitectură mai bună a Uniunii Europene 
spălarea banilor” arată că supravegherea recentă a spălării banilor în UE a 
fost ineficientă și, prin urmare, trebuie luată în considerare o reformă 
profundă și solicită crearea unei noi autorități europene de combatere a 
spălării banilor cu câteva sute de angajați. (EN) 
 

 Nivelul scăzut de încredere în vaccinuri din Europa creşte riscul de 
izbucnire a unor epidemii 
Un raport al Comisiei Europene întocmit de o echipă de oameni de ştiinţă 
arată că neîncrederea în vaccinuri duce la scăderea ratelor de imunizare şi 
la creşterea riscului de epidemi și tendinţe diferite între statele membre UE 
în ceea această privință. (RO) (EN) 
 

 Ungaria vrea o UE a națiunilor, nu un imperiu condus de ”birocrații de la 
Bruxelles” 
Premierul Viktor Orban acuză instituţiile Uniunii Europene că sunt conduse 
de cei care doresc să transforme o alianţă de naţiuni libere într-un imperiu 
multicultural controlat nu de lideri aleşi de către popoarele lor, ci de 
birocraţii de la Bruxelles. (EN) (RO) 
 

 Premierul Italiei respinge ideea ieșirii țării sale din zona euro, în pofida 
disensiunilor cu Uniunea Europeană 
Giuseppe Conte: „ (…) Citiţi bine de pe buzele mele: pentru Italia, nu există 
nicio şansă pentru un Italexit, de ieşire din UE sau din zona euro.” (RO) 
 

 Președintele Parlamentului European: România joacă un rol esenţial 
pentru construcţia unei Europe mai eficiente 
Antonio Tajani : “(..) Contribuţia Preşedintelui Iohannis vine în contextul în 
care România se pregăteşte să preia Preşedinţia Consiliului UE, înainte de 

alegerile europene. Cetăţenii europeni trebuie să ştie ce a realizat Europa 
pentru a răspunde îngrijorărilor în privinţa locurilor de muncă, migraţiei şi 
securităţii.” (RO) 
 

 Președintele României respinge o Uniune Europeană cu mai multe viteze 
Klaus Iohannis: ”(…) Eu sper că viitorul nostru împreună ne va arăta, de 
asemenea, că Europa are o singură inimă, care bate prin noi toți, care ne 
unește de la est la vest, și de la nord la sud, care face ca cetățenii noștri să 
se identifice și să se definească în mod natural ca europeni.” (RO) 
 

 UE se așteaptă ca România să nu amestece problemele problemele 
interne cu responsabilitățile președinției 
Comisarul European pentru justiție spune că UE este îngrijorată de 
încercările guvernului de la București de a încălca independența sistemului 
judiciar, mai ales în perspective preluării de către România a  viitoarei 
președinții a Consiliului UE. Věra Jourová : „(…) mă bazez pe președinție 
pentru a finaliza o mulțime de lucruri pe agenda UE." (EN) 
 

 Nu suntem sceptici în privinţa adoptării euro, ci încercăm să fim realişti 
În cadrul unei conferințe cu tema „Convergence towards euro 
enlargement”, Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naţionale a României 
(BNR) a declarat că adoptarea monedei euro de către noile state membre 
reprezintă o chestiune de "când", nu de "dacă" și că România nu este 
sceptică în această privință, ci dorește să asigure un interval de timp pentru 
acest moment. (RO) 
 

 Încălzirea globală amenință pensiile din întreaga lume 
Marea majoritate a activelor celor mai mari 100 de fonduri de pensii nu au 
făcut încă obiectul unei evaluări a riscurilor climatice (furtuni, inundații, 
valuri de căldură, cicloane etc.). Astfel, 65% din fondurile de pensii nu au 
adoptat încă o abordare privimnd Investițiile responsabile din punct de 
vedere social (IRS) în legătură cu încălzirea globală. (FR) (EN) 
 
 

https://www.caleaeuropeana.ro/exclusiv-surse-discutia-privind-pregatirea-unei-rezolutii-privind-statul-de-drept-in-romania-amanata-de-presedintii-grupurilor-politice-din-parlamentul-european-pana-pe-8-noiembrie/
http://bruegel.org/2018/10/a-better-european-union-architecture-to-fight-money-laundering/
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/bruegel-eu-needs-anti-money-laundering-body-with-staff-of-hundreds/
https://www.agerpres.ro/stiintatehnica/2018/10/23/nivelul-scazut-de-incredere-in-vaccinuri-din-europa-creste-riscul-de-izbucnire-a-unor-epidemii-raport--198265
https://www.euractiv.com/section/health-consumers/news/commission-report-eu-public-trust-in-vaccines-largely-positive-but-gaps-remain/
https://www.politico.eu/article/viktor-orban-warns-of-dangers-of-european-empire/
https://www.caleaeuropeana.ro/premierul-viktor-orban-cu-ocazia-comemorarii-a-62-de-ani-de-la-revolutia-antisovietica-ungaria-vrea-o-ue-a-natiunilor-nu-un-imperiu-condus-de-birocratii-de-la-bruxelles/
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2018/10/22/nicio-sansa-ca-italia-sa-iasa-din-ue-sau-zona-euro-a-dat-asigurari-seful-guvernului-italian--197147
https://www.caleaeuropeana.ro/presedintele-pe-antonio-tajani-presedintele-klaus-iohannis-a-prezentat-o-viziune-clara-in-care-romania-joaca-un-rol-esential-pentru-constructia-unei-europe-mai-eficiente/
https://www.caleaeuropeana.ro/de-la-tribuna-parlamentului-european-presedintele-klaus-iohannis-respinge-o-uniune-cu-mai-multe-viteze-europa-are-o-singura-inima-care-bate-prin-noi-toti-care-ne-uneste-de-la-est-la-vest-de-la-n/
https://www.euractiv.com/section/future-eu/news/jourova-eu-expects-romania-to-manage-its-presidency-without-hiccups/
https://www.agerpres.ro/economic-intern/2018/10/25/guvernatorul-bnr-nu-suntem-sceptici-in-privinta-adoptarii-euro-ci-incercam-sa-fim-realisti--199359
https://www.agerpres.ro/categorie/page/3?is_search=1&searchtxt=uniunea+europeana&searchbtn=&tipCautare=0&perioada=0&date_start_end_from=&date_start_end_to=&parinte=0&sectiune=0&author=&year=2017
https://www.euractiv.fr/section/developpement-durable/news/worlds-pension-funds-largely-blind-to-climate-risks-study-reveals/?_ga=2.217720726.1689151833.1540541535-264414739.1508745407
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/worlds-pension-funds-largely-blind-to-climate-risks-study-reveals/?_ga=2.246680324.1689151833.1540541535-264414739.1508745407
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 Liderii bisericii catolice cer guvernelor din întreaga lume să-și intensifice 
eforturile de acțiune împotriva schimbărilor climatice  
Într-un apel comun, președinții Conferinței episcopale continentale 
catolice, care reunește conducătorii bisericii de pe cinci continente, au 
insistat asupra faptului că comunitatea internațională are o "datorie 
morală" de a îndeplini obiectivele Acordului de la Paris. (EN) 
 

 UE îndeamnă SUA și Rusia să continue dialogul și să mențină Tratatul 
privind forțele nucleare intermediare (INF) 
Purtătoarea de cuvânt a Înaltului Reprezentant al UE pentru Afaceri 
Externe și Politică de Securitate: ”(…) SUA şi Federaţia Rusă trebuie să 
continue un dialog constructiv pentru a menţine acest tratat şi a se asigura 
că el este pus în aplicare într-un mod complet şi verificabil, ceea ce desigur 
este un lucru crucial pentru securitatea Europei şi cea globală.” (RO) 
 

 Serbia nu va face niciun compromis privind Kosovo de dragul perspectivei 
europene 
Referitor la o declaraţie recentă a parlamentarului german Peter Beyer 
potrivit căreia Serbia nu va putea adera la Uniunea Europeană în absenţa 
recunoaşterii (independenţei) Kosovo, ministrul de externe sârb Ivica Dacic 
a declarat: „(…) Serbia nu îşi va călca în picioare Constituţia şi demnitatea 
prin recunoaşterea statului artificial Kosovo de dragul perspectivei 
europene”. (RO) 
 

 Reforma dreptului familiei în UE 
Potrivit Comisiei Europene, există mai mult de 16 milioane de cupluri 
internaționale în UE. Din ianuarie 2019, drepturile și obligațiile acestora vor 
fi asigurate de o reglementare europeană privind regimurile matrimoniale 
și așa-numitele "parteneriate înregistrate". (EN) (EN) 
 

 Raportul final al Comisiei de la Veneția  privind jegile justiției din România 
arată că acestea au fost făcute în grabă și fără transparență 
”(…) Amendamentele în curs de revizuire, au fost adoptate într-un proces 
legislativ excesiv de rapid și lipsit transparență, în ciuda faptului că au 

existat mai mult de 300 (amendamente), multe dintre ele aducând 
schimbări radicale și afectând profund politica penală a statului. În timpul 
procedurii de adoptare a acestora, au avut loc schimbări frecvente ale 
textelor”, este precizat în textul raportului. (RO) 
 

 Deputații europeni denunţă rolul prinţului moştenitor saudit Mohammed 
bin Salman 
O rezoluţie adoptată de Parlamentul European specifică faptul că Uniunea 
Europeană şi statele sale membre trebuie să se pregătească pentru 
„impunerea de sancţiuni ţintite”, ca răspuns la uciderea jurnalistului Jamal 
Khashoggi. De asemenea, președinția austriacă solicită stoparea vânzărilor 
de arme către Arabia Saudită la nivelul întregii UE. (RO) (EN) 
 

 SUA încearcă să împiedice taxa pe servicii digitale (DST) propusă de UE 
Într-o scrisoare adresată președinților Comisiei Europene și Consiliului, 
autoritățile americane subliniază faptul că proiectul european de 
impozitare a giganților digitali este considerat "discriminatoriu" și ”anti-
american”. (FR) (EN) 
 

 Statele membre au evaluat implicaţiile comportamentului destabilizator 
al Rusiei asupra securităţii aliaţilor 
Ambasadorii statelor membre ale NATO au discutat despre viitorul 
Tratatului privind Forţele Nucleare Intermediare (INF), după ce 
preşedintele SUA a anunţat retragerea ţării sale din acest accord și au 
transmis îngrijorările lor în legătură cu un nou sistem rus de rachete 
(9M729 sau SSC-8). (RO) 
 

 Negociatorii UE sunt de acord cu "prețurile dinamice" ale energiei 
electrice 
Companiile de energie cu mai mult de 200.000 de clienți vor fi obligați să 
furnizeze gospodăriilor cel puțin o ofertă care să cuprindă contracte 
dinamice de preț, în cadrul unui acord încheiat recent la nivelul UE. (EN) 
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 Mario Draghi: Nu voi media rezolvarea problemei bugetului italian  
Președintele Băncii Centrale Europene, italianul  Mario Draghi a declarat că: 
"(…) finanțarea deficitelor guvernelor nu face parte din mandatul nostru".  
(EN) 
 

 Negocieri privind registrul transparenței la Bruxelles 
Comisia Europeană a dat un exemplu Parlamentului European și Consiliului 
(care nu au înregistrat progrese în domeniu) prin propunerea și adoptarea 
unui registru obligatoriu al lobby-ului, care cere oficialilor UE să notifice 
toate întâlnirile cu reprezentanții grupurilor de interese. (FR) (EN) 
 

 Kelemen Hunor : Nimeni nu ar trebui facă o chestiune de manipulare din 
directivele europene 
Preşedintele UDMR consideră că directivele europene trebuie transpuse în 
legislaţia naţională exact aşa cum sunt, fără „distorsionări”, după cum se 
întâmplă în România foarte des. (RO) 
 

 Securitatea frontierelor britanice ar fi compromisă în cazul unui Brexit 
fără acord  
Un raport întocmit de National Audit Office (NAO) avertizează în legătură 
cu întârzierile în pregătirea frontierelor Regatului Unit, ce ar putea provoca 
deficienţe în materie de securitate. Astfel, în caz de Brexit fără acord, s-ar 
putea ca noile sisteme de control la frontiere ''să nu fie gata la timp'', 
lăsând vămile ''incapabile'' să aplice noile reguli, iar în cazul unui Brexit 
negociat prin accord (cu perioadă de tranziţie până la sfârşitul lui 2020), 
timpul disponibil este prea redus faţă de complexitatea schimbărilor ce 
trebuie introduse. (RO) 
 

 Comisia Europeană cere României să țină cont de recomandările Comisiei 
de la Veneția 
Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene: ”(…) Am luat cunoştinţă de cele 
două opinii ale Comisiei de la Veneţia privind codurile penale şi legile 
justiţiei. Solicităm autorităţilor române să le ia în considerare.” (RO) 
 

 Italia atenționează Comisia Europeană că nu-și va revizui proiectul de 
buget 
Deși recunoaște că drumul ales "nu este în conformitate cu normele UE", 
guvernul italian nu va renunța la poziția sa privind planul bugetar al țării, 
chiar dacă își dă seama că acesta încalcă normele UE. (EN) 
 

 Litigiile din domeniul mediului vor crește simțitor la nivel global în urma 
raportului Grupului interguvernamental privind schimbările climatice 
(GISC) 
Aovații din domeniu consideră că acest raport oferă argumente juridice 
puternice și că acesta scoate în evidență o amenințare importantă pentru 
oameni și drepturile lor fundamentale. Dacă nu-și intensifică acțiunile 
împotriva schimbărilor climatice, guvernele nu își vor îndeplini datoria de a 
proteja cetățenii. (EN) 
 

 Comisia va folosi instrumentele FinTech pentru a stimula rolul euro pe 
scena mondială 
Noile instrumente de plată paneuropene, inclusiv soluțiile bazate pe 
tehnologii emergente în sectorul financiar sau FinTech, fac parte din planul 
Comisiei Europene de întări poziția monedei euro pe piețele internaționale. 
(EN) 
 

 Serviciile secrete germane avertizează asupra unui nou val migrator 
dinspre Africa 
Serviciul Federal de Informaţii german (BND) a avertizat într-un raport 
confidenţial asupra unui nou val de migranţi veniţi din ţările Africii 
Subsahariene care încearcă să ajungă în Uniunea Europeană prin Maroc. 
(RO) 
 

 Euractiv: România pregătește președinția Consiliului UE împotriva 
curentului 
România dorește ca "prețul și accesibilitatea" energiei să fie unul dintre 
principiile cheie ale președinției sale, dorind să impulsioneze extinderea 
energiei nucleare, proiecte noi de gaze sau chiar de cărbune, ceea ce vine 
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contrtast cu obiectivele UE privind climatul până în 2050.  (EN) (FR) 
 

 Președintele Parlamentului Tajani criticat pentru recentele sale 
comentarii privind romii 
Purtătorul de cuvânt al Centrului European pentru Drepturile Romilor a 
declarat: "(…)  Preocupările președintelui Parlamentului European cu privire 
la faptul că romii sunt beneficiarii unui venit de bază în Italia trădează 
profunzimea rasismului instituțional și modul în care statul percepe poporul 
rom în Europa." (EN) 
 

 România recunoaşte importanţa Semestrului European  
Ministrul delegat pentru Afaceri Europene: „(…) România are în vedere 
intensificarea dialogului şi cooperării cu Comisia Europeană în cadrul 
acestui proces. În acest sens, am prioritizat încă de la preluarea mandatului 
transparentizarea şi consolidarea procesului de consultare la nivel naţional, 
prin intermediul dezbaterilor organizate şi a formatelor tehnice de lucru 
care reunesc reprezentanţii partenerilor sociali şi ai administraţiei publice 
central." (RO) 
 

 Preşedintele polonez: Nord Stream 2 va deteriora relaţiile în plan 
energetic în Europa 
Preşedintele polonez a subliniat că există subiecte în legătură cu care 
Polonia şi Germania au opinii divergente în planul securităţii energetice. 
"(…) Considerăm fără dubii că investiţia reprezentată de gazoductul Nord 
Stream 2 nu ar trebui pusă în aplicare." (RO) (EN) 
 

 România a reuşit cea mai mare reducere a deficitului guvernamental din 
UE  
Comparativ cu primul trimestru al acestui an, România a reuşit cea mai 
mare reducere a deficitului guvernamental din UE, de la 3,7% din la 2,2% 
din PIB în trimestrul al doilea, adică o scădere de 1,5 puncte procentuale. 
(RO) 
 

 Pentru România, aderarea la zona euro cât mai curând posibil e un 
obiectiv naţional fundamental 
Klaus Iohannis la dezbaterea din PE privind viitorul Uniunii Europene: "(…) 
Pentru România, aderarea la zona euro cât mai curând posibil, când toate 
condiţiile vor fi îndeplinite, este un obiectiv naţional fundamental". (RO) 
 

 Brexit: Unioniştii nord-irlandezi susţin un amendament care ar face 
ilegală aşa-numita „plasă de siguranţă” 
Partidul Democratic Unionist (DUP), care sprijină guvernul britanic condus 
de Theresa May, va susţine un amendament propus de mai mulţi 
parlamentari, care va face practic ilegală propunerea UE privind crearea 
unei „plase de siguranţă”, (backstop), soluţie care ar menţine Irlanda de 
Nord în uniunea vamală şi în piaţa unică europeană şi s-ar aplica dacă nu se 
va reuşi găsirea altei soluţii mai bune în urma negocierilor privind Brexit-ul. 
(RO) 
 

 România va organiza, în luna februarie 2019, la Bucureşti, un consiliu 
informal de Justiţie şi Afaceri Interne 
Ministrul de Interne, Carmen Dan  : "(…) În premieră pentru România, în 
luna februarie 2019, vom organiza la Bucureşti un consiliu informal de 
Justiţie şi Afaceri Interne la care sunt aşteptaţi toţi miniştrii de Interne şi de 
Justiţie din Uniunea Europeană. Pe componenta de Afaceri Interne vom 
găzdui anul viitor 19 reuniuni în Bucureşti şi în mai multe localităţi din ţară 
şi suntem pregătiţi pentru buna desfăşurare a acestora." (RO) 
 

 Ministerul Turismului vrea să promoveze țara pe perioada Președinției 
României a Consiliului UE prin 24 de standuri amplasate în Parlament și 
aeroporturi 
Cele 24 de standuri ar urma să fie amplasate astfel: patru la Parlament, trei 
în locaţia de desfăşurare a Summit-ului UE de la Sibiu, cinci la aeroportul 
internaţional Henri Coandă şi cât eunul în aeroporturile din Satu-Mare, Cluj, 
Timişoara, Iaşi, Sibiu, Craiova, Bacău, Suceava, Oradea, Constanţa, Arad şi 
Târgu Mureş. (RO) 
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 Comisarul Corina Crețu, vizită oficială în România pentru a discuta despre 
viitorul politicii de coeziune și absorbția fondurilor europene 
Luni și marți, 29-30 octombrie a.c., comisarul european pentru politică 
regională Corina Crețu va efectua o vizită oficială în România, în care se va 
întâlni cu reprezentanți de prim rang ai autorităților române și va discuta 
viitorul politicii europene de coeziune în cadrul a două conferințe de 
anvergură. (RO) 
 

 Judecătorii Curții Supreme din Polonia revin la lucru după decizia Curții 
Europene de Justiție (CEJ) 
Curtea Supremă din Polonia a cerut celor 23 de judecători ai curții 
pensionați anticipat să se întoarcă la lucru luni, 22 octombrie a.c., la câteva 
zile după ce o decizie a Curții Europene de Justiție a ordonat suspendarea 
temporară a legii de pensionare, constatând că aceasta amenință 
independența judecătorească. (EN) 
 

 Sectorul energetic este "preocupat" de noile norme UE privind 
confidențialitatea datelor 
Un regulament privind confidențialitatea în mediul electronic, aflat în 
prezent în discuție la nivelul UE, ar afecta noile modele de afaceri din 
sectorul energiei nepoluante, care sunt "aproape toate" bazate pe 

colectarea și tratarea datelor, avertizează o coaliție a industriei de profil. 
(EN) 
 

 România reciclează doar 13% din deșeuri și riscă să nu atingă ținta de 50% 
până în 2020 
Un raport al Comisiei Europene arată că 14 state membre riscă să nu 
îndeplinească obiectivul de reciclare al deșeurilor până în anul 2020, 
executivul european trimițându-le acestora un “avertisment timpuriu”, dar 
și un set de recomandări pentru fiecare țară în parte. România este unul 
dintre statele cu cel mai mic grad de reciclare al deșeurilor, de numai 13% 
în 2016, în timp ce rata sa de eliminare prin depozitare a fost de 69 %, una 
dintre cele mai mari din Europa. (RO) 
 

 Emmanuel Macron lanseză un avertisment statelor care se abat de la 
principiile UE 
Președintele francez a lansat un nou avertisment la adresa statelor care nu 
respectă principille Uniunii Europene, vizând în mod special Ungaria și 
Polonia: „(…) Europa nu este un supermarket. Avem o obligaţie colectivă de 
coerenţă şi solidaritate.” (RO) (EN) 
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