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Cea de-a 2-a rundă a inițiativei Comisiei Europene 

DiscoverEU a atras cereri de la aproape 80 000 de tineri din 

toate statele membre ale UE, pe parcursul unei perioade de 

două săptămâni care s-a încheiat în luna decembrie 2018. Un 

număr de 14 536 de tineri europeni au fost selectați pe baza 

criteriilor de atribuire și ținând seama de cota stabilită pentru 

fiecare stat membru al UE. Câștigătorii celei de-a doua runde 

vor fi contactați astfel încât să își poată rezerva călătoriile. Ei 

vor avea posibilitatea de a călători, singuri sau în grupuri de 

maximum cinci persoane, în perioada 15 aprilie - 31 

octombrie 2019. 

Împreună cu permisul de călătorie, tinerii vor primi 

orientări înainte de plecare și se vor întâlni pe platformele 

sociale. Ei vor fi, de asemenea, informați cu privire la 

posibilitățile speciale de care dispun, de exemplu, reduceri de 

prețuri la biletele de intrare pentru muzee și obiective 

culturale, precum și participarea la activități de învățare sau 

la evenimente de bun venit organizate de localnici în orașele 

pe care le vor vizita. 

DiscoverEU este o experiență de călătorie informală 

destinată tinerilor în mod individual sau în grupuri mici, 

inclusiv celor care provin din medii defavorizate, care este 

accesibilă și simplă. Ea oferă tinerilor care au peste 18 ani 

șansa de a afla mai multe despre patrimoniul cultural și 

diversitatea culturală a Europei, de a se conecta cu alți tineri 

și de a explora identitatea europeană. Inițiativa a fost lansată 

în luna iunie 2018, în urma unei propuneri a Parlamentului 

European privind o acțiune pregătitoare cu un buget de 12 

milioane EUR în 2018. Prima rundă de cereri a oferit unui 

număr de aproximativ 15 000 de tineri posibilitatea de a 

călători în Europa. Pentru anul 2019, Parlamentul European 

a aprobat suma de 16 milioane EUR pentru DiscoverEU. 

Comisia intenționează să lanseze următoarea rundă de cereri 

în vara anului 2019. 

 

 

 

 

DiscoverEU – cea de-a 2-a rundă, 14 ianuarie 2019 
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Comisia Europeană a adoptat, în data 18 ianuarie 2019, două propuneri de mandate de negociere1 pentru discuțiile comerciale cu 

Statele Unite: una privind evaluarea conformității și una privind eliminarea tarifelor pentru mărfurile industriale. 

Mandatele de negociere pun în aplicare  Declarația comună din 25 iulie și vizează două acorduri potențiale cu SUA: 

1. Un acord comercial axat strict pe eliminarea tarifelor vamale pentru produsele industriale, cu excepția produselor agricole. 

2. Un al doilea acord, privind evaluarea conformității, care ar contribui la îndeplinirea obiectivului de eliminare a barierelor 

netarifare, prin faptul că întreprinderile pot face mai ușor dovada că produsele lor îndeplinesc cerințele tehnice pe ambele maluri ale 

Atlanticului. 

 

 

În cursul unei anchetei inițiate în luna martie 20182, Comisia a constatat că importurile de orez atât din Cambodgia, cât și din 

Myanmar în Uniunea Europeană au crescut cu 89 % în ultimele cinci sezoane de cultivare a orezului. În același timp, ancheta a constatat 

că prețurile au fost substanțial mai mici decât cele de pe piața UE și că acestea au scăzut în aceeași perioadă. Această creștere bruscă a 

importurilor cu prețuri scăzute a cauzat dificultăți serioase producătorilor de orez din UE, într-o asemenea măsură încât cota lor de piață 

în UE a scăzut substanțial, de la 61 % la 29 %. Prin urmare, Comisia Europeană a decis, în data de 16 ianuarie 2019 să reintroducă taxe la 

import, care vor scădea în mod constant pe parcursul unei perioade de trei ani. 

Cambodgia și Myanmar beneficiază de regimul comercial „Totul în afară de arme” (Everything But Arms - EBA) al UE, care acordă, 

în mod unilateral, acces fără taxe vamale și fără contingente țărilor cel mai puțin dezvoltate din lume (cu excepția armelor și munițiilor). 

Acesta este un pilon al regimului de reducere a taxelor din cadrul sistemului generalizat de preferințe tarifare (SGP) al UE pentru țările în 

curs de dezvoltare.  

 

 

 

                                                            
1 Linkuri către mandate: 
• Evaluarea conformității și Anexa 
• Eliminarea tarifelor vamale la produsele industriale și Anexa 
2 Cererea inițială de instituire a unor măsuri de salvgardare privind importurile de orez a fost trimisă de guvernul italian în februarie 2018 și a fost susținută 

de toate celelalte state membre ale UE în care se cultivă orez (Spania, Franța, Portugalia, Grecia, Ungaria, România și Bulgaria). Comisia a deschis o anchetă 
oficială în data de 16 martie 2018.  

 

COMERȚ 

Discuții comerciale între UE și SUA 

UE impune măsuri de salvgardare în ceea ce privește orezul din Cambodgia și Myanmar 

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4687_ro.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157627.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/january/tradoc_157629.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157628.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/january/tradoc_157630.pdf


 

 

 

 

 

În data de 15 ianuarie 2019, Comisia a lansat 

dezbaterea3 referitoare la reformarea procesului decizional 

în anumite domenii ale politicii fiscale a UE, care în prezent 

necesită unanimitate în rândul statelor membre. ”Deseori, 

unanimitatea nu poate fi atinsă cu privire la inițiativele 

fiscale cruciale și poate duce la întârzieri costisitoare și la 

politici sub nivelul optim.” 

Comunicarea  propune o foaie de parcurs pentru 

trecerea progresivă și orientată la votul cu majoritate 

calificată (VMC) în cadrul procedurii legislative ordinare în 

anumite domenii ale politicii fiscale comune a UE, precum 

este deja cazul pentru majoritatea altor domenii de politică 

ale UE. Această posibilitate este prevăzută de tratatele UE. 

În cadrul votului cu majoritate calificată, statele 

membre ar fi în măsură să ajungă la compromisuri mai 

rapide, mai eficace și mai democratice în materie de 

fiscalitate, valorificând întregul potențial al acestui domeniu 

de politică. De asemenea, în cadrul procedurii legislative 

ordinare, deciziile fiscale ar beneficia de contribuții concrete 

din partea Parlamentului European, asigurându-se astfel o 

mai bună reprezentativitate a opiniilor cetățenilor și o 

responsabilitate crescută. 

Comisia nu propune nicio modificare a competențelor 

UE în domeniul fiscal sau a drepturilor statelor membre de a 

stabili după cum consideră de cuviință cotele de impozitare a 

persoanelor fizice sau a întreprinderilor. În schimb, se 

urmărește să se permită statelor membre să își exercite mai 

                                                            
3 COM(2019) 8 Comunicare: Către un proces decizional mai eficient și mai democratic în domeniul politicii fiscale a UE 
 

eficient suveranitatea deja partajată, astfel încât provocările 

comune să poată fi abordate mai rapid. 

Din pricina regulii unanimității, unele propuneri-cheie 

în materie de creștere, competitivitate și echitate fiscală în 

cadrul pieței unice au fost blocate timp de mai mulți ani. În 

același timp, până în prezent, Parlamentul European, ales în 

mod democratic, a avut doar un rol consultativ în procesul 

decizional. 

În comunicare, Comisia solicită liderilor UE, 

Parlamentului European și altor părți interesate să evalueze 

posibilitatea unei evoluții treptate, în patru etape, către 

luarea de decizii pe baza votului cu majoritate calificată 

(VMC), astfel:  

• în etapa 1, statele membre ar conveni asupra 

trecerii la luarea de decizii cu majoritate calificată în cazul 

măsurilor de îmbunătățire a cooperării și a asistenței 

reciproce între statele membre în combaterea fraudei fiscale, 

a evaziunii fiscale, precum și în cazul inițiativelor 

administrative pentru întreprinderile din UE, precum 

obligațiile de raportare armonizate. Aceste măsuri sunt, de 

obicei, salutate de toate statele membre, dar sunt 

susceptibile să rămână blocate din motive care nu au 

legătură cu chestiunile în cauză. 

• etapa a 2-a ar introduce VMC ca instrument util 

pentru avansarea măsurilor în care fiscalitatea sprijină alte 

obiective de politică, de exemplu, combaterea schimbărilor 

AFACERI ECONOMICE ȘI FINANCIARE, IMPOZITARE ȘI VAMĂ 

Dezbateri privind o tranziție treptată spre un proces decizional mai eficient și mai democratic în domeniul politicii fiscale a UE 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/decision-making-eu-tax-policy_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/15_01_2019_communication_towards_a_more_efficient_democratic_decision_making_eu_tax_policy_en.pdf


 

climatice, protecția mediului sau ameliorarea sănătății 

publice; 

• utilizarea votului cu majoritate calificată în 

cadrul etapei a 3-a ar contribui la modernizarea normelor UE 

deja armonizate, precum normele privind TVA-ul și accizele. 

Accelerarea procesului decizional în aceste domenii ar 

permite statelor membre să țină pasul cu cele mai recente 

evoluții tehnologice și cu ultimele evoluții ale pieței, spre 

avantajul atât al statelor membre, cât și al întreprinderilor din 

UE;  

• etapa a 4-a ar permite trecerea la votul cu 

majoritate calificată pentru proiecte fiscale majore, cum ar 

fi baza fiscală consolidată comună a societăților (CCCTB) și un 

nou sistem de impozitare a economiei digitale, care sunt 

necesare pentru a asigura o impozitare echitabilă și 

competitivă în UE. În special, CCCTB care progresează foarte 

lent din pricina regulii unanimității. 

Acțiunile în domeniile menționate ar fi posibile în 

temeiul așa-numitei „clauze pasarelă” [articolul 48 alineatul 

(7) din TUE] prevăzute în tratatele UE, care permite trecerea 

la votul cu majoritate calificată și la procedura legislativă 

ordinară în anumite circumstanțe. Nu este necesară nicio 

modificare a tratatelor UE. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3471_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2041_ro.htm
https://ec.europa.eu/epsc/sites/epsc/files/epsc_brief_passerelles_2.pdf
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0001.02/DOC_1&format=PDF


 

 

 

 

 

 

 

 

Cu ocazia vizitei în capitala Marocului, la Rabat, Înaltul Reprezentant al UE a avut întrevederi cu MS Regele Mohammed al VI-lea, 

cu șeful guvernului din Maroc, dl Saadeddine El Othmani şi cu ministrul de afaceri externe şi cooperare internațională, dl Nasser Bourita. 

Discuțiile s-au axat pe examinarea componentelor parteneriatului strategic  şi despre modalități de stimulare a cooperării dintre UE şi 

Maroc. În anul 2018, Uniunea Europeană a susținut Marocul în domeniul bunei guvernanțe, al dezvoltării regionale și al tineretului, cu 

trei proiecte majore în valoare totală de 190 de milioane de euro. Totodată, s-a discutat despre rezultatul votului  recent din Parlamentul 

European de modificare a acordului agricol dintre Maroc şi UE, care va deschide o nouă cale către relansarea parteneriatului dintre 

Uniunea Europeană și Maroc.  

Odată cu acest nou capitol în procesul de cooperare, se va ivi ocazia relansării cooperării şi în alte sectoare, cum ar fi cel economic, 

social, securitate şi migrație. În acest context, Înaltul Reprezentant a declarat că „ (...) Marocul este deja un partener strategic al Uniunii 

Europene, un partener-cheie în vecinătatea noastră imediată, estul și sudul, cu care am dezvoltat un parteneriat de durată și valoros în 

ultimii cincizeci de ani. Acum amândoi aspirăm la un salt calitativ în relațiile noastre pentru a construi un parteneriat regional care să 

privească Marea Mediterană, lumea arabă și Africa, care să se ridice la înălțimea așteptărilor noastre – a așteptărilor cetățenilor noștri 

de pe ambele părți ale Mării Mediterane - și care să ne permită să ne atingem obiectivele comune, atât în Marea Mediterană, cât şi în 

Africa." 

 

ÎNALTUL REPREZENTANT PENTRU AFACERI EXTERNE ŞI POLITICA DE SECURITATE/VICEPREŞEDINTE                                           

AL COMISIEI EUROPENE, DNA FEDERICA MOGHERINI 

Un nou capitol în procesul de cooperare dintre Uniunea Europeană şi Maroc 



 perioada 14 – 17 ianuarie 2019, deputații europeni și-au desfășurat activitatea în cadrul ședinței plenului, la Strasbourg – 



 

 

În perioada 14-17 ianuarie 2019, deputații europeni și-au desfășurat activitatea în cadrul ședinței plenului, la Strasbourg – Franța. 

 

 

 

În data de 15 ianuarie a.c., în cadrul dezbaterilor din plenul Parlamentului European, dna Viorica DĂNCILĂ, prim-ministru al 

României, a prezentat temele centrale ale Preşedinţiei române a Consiliul UE. Prim-ministrul a enumerat prioritățile actualei președinții, 

care în decursul următoarelor 6 luni, vor urmări crearea unei mai bune coeziuni între statele membre, la nivel politic şi economic, dar se 

va concentra și pe reducerea diferenţelor de dezvoltare între regiuni, precum şi pe susţinerea competitivităţii  economice şi a digitalizării, 

în special în domeniul industrial european.  

De asemenea, gestionarea coerentă a fluxurilor de migraţie, întărirea frontierelor exterioare ale UE şi o protecţie mai bună a 

cetăţenilor în spaţiul virtual reprezintă priorităţi pentru primul semestru al anului 2019. La acestea se adaugă extinderea mandatului 

Parchetului european la infracţiuni legate de terorism şi o mai bună cooperare între ţările de origine şi ţările de tranzit în probleme legate 

de migraţie. 

Dna DĂNCILĂ a atras atenția asupra angajamentului Guvernului român pentru dosarele referitoare la  extinderea UE, cu o atenție 

specială pentru Balcanii de Vest, și pe reafirmarea valorilor europene comune. 

În ceea ce privește Brexit, după votul din Camera Comunelor, prim-ministrul român a apreciat că trebuie să ne învăţăm lecţiile din 

această situație și că „trebuie să folosim ocazia alegerilor europene pentru a reorienta Europa către principiile sale fondatoare”, pentru 

a construi o Europă puternică și unitară. 

 În numele Comisiei Europene, 

vicepreședintele Andrus Ansip, a subliniat că 

instituția pe care o reprezintă va susține 

eforturile Președinției române, mai ales în ceea 

ce privește gestionarea numărului mare de 

dosare legislative, în special în domeniul pieței 

unice, care trebuie finalizate înainte de 

alegerile europene. 

Deputații din toate grupurile politice au 

declarat că sunt gata să colaboreze cu 

Președinția română pentru a finaliza dosarele 

legislative aflate în dezbatere, în domeniile 

prioritare, dar consideră că Guvernul român ar 

trebui să facă mai multe eforturi pentru a 

asigura stabilitatea și coerența politicilor sale, 

în acord cu valorile europene. 

DIN ACTIVITATEA PLENULUI PARLAMENTULUI EUROPEAN 

Dezbatere cu prim-ministrul român despre Președinția română a Consiliul UE  

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-plenary-session---review-of-the-romanian-council-presidency-council-and-commission-statements_I166175_01-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/programme-romanian-presidency-opening-statements_I166350-V_v


 

  

 

 

UE trebuie să fie apărată în fața noilor provocări și 

împotriva celor care vor să o distrugă, a declarat dl Pedro 

Sánchez, prim-ministru al Guvernului spaniol, care a continuat 

seria dezbaterilor despre situația Europei, în data de 16 

ianuarie a.c., în plenul Parlamentului European. „(…) Trebuie 

să protejăm Europa, astfel încât Europa să își poată proteja 

cetățenii.” Acest lucru ar trebui realizat printr-o Uniune bazată 

pe drepturi, care să ofere adăpost celor mai vulnerabili, să 

ofere oportunități tinerilor și șomerilor, să asigure  siguranța 

cetățenilor, să își reafirme angajamentul față de schimbările 

climatice, dar să realizeze 

Uniunea economică și 

monetară.  

În viziunea prim-

ministrului spaniol, înainte de 

alegerile europene din mai, 

principala prioritate a UE ar 

trebui să fie valorificarea 

globalizării pentru a garanta 

supraviețuirea modelului 

social european. În acest sens, 

a cerut încetarea invocării  

austerității, adoptată după 

criza financiară care a 

provocat o divizare în Uniunea Europeană. „(…) Este timpul să 

închidem acea fază și să facem din nou Europa valabilă pentru 

europenii.”  În acest context, el a declarat că refuză să accepte 

reducerea bugetului Uniunii deoarece ar presupune 

acceptarea ideii unei „Europe în retragere". 

Referindu-se la discursurile extremiste și anti-europene, dl 

Sánchez  a avertizat că „pacea, democrația și libertatea nu vin de 

la sine” și a insistat că ar trebui să apărăm cu toții valorile UE. În 

acest context, dl Sánchez a subliniat că ”principala lui preocupare 

nu este extrema dreaptă, ci modul în care aceasta influențează 

ordinea de zi și discursul partidelor politice care anterior au avut 

un angajament ferm față de proiectul european”.  

Referindu-se la Brexit, prim-ministru spaniol a menționat că 

acordul respins de Parlamentul Regatului Unit este „cea mai bună 

afacere posibilă”, oferind cel mai înalt nivel de protecție ambelor 

părți, inclusiv drepturilor cetățenilor și actorilor economici, și care 

viza o ieșire ordonată. Numind Brexit  „o rușine” în care toată 

lumea pierde,  dl Sánchez a declarat că speră, totuși, la obținerea 

unui compromis pentru cea mai 

apropiată relație posibilă. 

Despre problema egalității 

de gen -  a precizat că guvernul său 

are cel mai mare număr de femei 

din lume. dl Sánchez a solicitat UE 

să adopte o strategie obligatorie 

pentru egalitatea de șanse între 

femei și bărbați, axată pe 

reducerea diferenței de gen și a 

ratei mai mari a șomajului, 

precum și lipsa de securitate care 

afectează femeile. Totodată, a 

propus instituirea unei garanții 

pentru copii pentru a preveni excluderea socială din stadii 

incipiente. 

Dl Sánchez a apreciat că UE ar trebui să se îndrepte spre 

crearea unei armate cu adevărat europene și să devină o putere 

credibilă pe scena mondială, susținând „o ordine globală bazată 

pe statul de drept și reguli comune”.  

În ceea ce privește migrația, premierul spaniol a 

solicitat cooperarea cu țările de origine (în special în Africa), 

de tranzit și de destinație, sprijinind, în același timp, 

Dezbatere privind „Viitorul Europei” 

http://www.futureofeuropedebates.eu/


 

abordarea globală dezvoltată în cadrul ONU, iar 

responsabilitatea și solidaritatea ar trebui să fie principiile 

directoare ale reformei sistemului de azil.  

Răspunzând deputaților europeni la întrebările legate 

de independența Cataloniei, dl Sánchez a explicat că, în ciuda 

majorității parlamentare de care beneficiază forțele                

pro-independente, nu poate fi vorba despre nicio 

independență socială majoră. „(…)Ei nu pot impune un proiect 

politic unei majorități care a declarat, în repetate rânduri, că 

nu împărtășește această direcție."  În acest sens,  a cerut 

forțelor pro-independente să deschidă un dialog, în cadrul 

societății catalane, cu sprijinul Guvernului spaniol, care este 

hotărât să rezolve situația prin dialog și respect față de 

Constituție: „(…) În Catalonia, problema nu este 

independența, ci coexistența” - a concluzionat premierul 

spaniol. 

 

O propunere4 de introducere a sancțiunilor pentru partidele 

politice europene care încalcă în mod deliberat protecția datelor 

pentru a manipula alegerile din UE a fost convenită, neoficial, în 

data de 16 ianuarie a.c.  

Noile dispoziții urmăresc să protejeze procesul electoral de 

campaniile de dezinformare on-line bazate pe utilizarea abuzivă a 

datelor cu caracter personal ale alegătorilor. Unele cazuri recente, 

cum ar fi scandalul Facebook/Cambridge Analytica, arată că 

vulnerabilitățile sistemelor de protecție a datelor pot submina 

dezbaterile democratice și alegerile libere. Cu câteva luni înainte 

de alegerile europene, negociatorii Parlamentului și ai Consiliului 

au convenit asupra unui proiect de lege care va introduce 

sancțiuni financiare pentru partidele politice europene sau pentru 

fundațiile care încalcă regulile de protecție a datelor în mod 

deliberat și care vor să influențeze rezultatul alegerilor europene.  

În practică, o dată ce o autoritate națională de supraveghere 

decide că a avut loc o astfel de încălcare sau când Autoritatea 

pentru partide și fundații politice europene este informată cu 

                                                            
4 COM(2018)636 - 2018/0336 (COD) - Propunere de 

regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare 
a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014 în ceea ce privește o 
procedură de verificare legată de încălcări ale normelor de protecție 
a datelor cu caracter personal în contextul alegerilor pentru 
Parlamentul European - O contribuție a Comisiei Europene la 

privire la această decizie, acesta din urmă poate declanșa 

procedura de verificare, care poate conduce la impunerea unei 

sancțiuni financiare.  

Acordul încheiat de negociatori va trebui să fie adoptat de 

Comisia pentru afaceri constituționale (la 29 ianuarie a.c.) și de 

plenul Parlamentul European, în sesiunea din luna martie, precum 

și de Consiliu, înainte ca acesta să intre în vigoare. Regulamentul 

va fi obligatoriu și va fi direct aplicabil în toate statele membre 

începând din ziua publicării în Jurnalul Oficial al UE. 

Procedura pentru alegerile electorale ale Parlamentului 

European este guvernată de dispozițiile naționale ale fiecărui stat 

membru. În plus, partidele politice europene vor organiza 

propriile campanii la nivel european.  

Comisia Europeană a prezentat propunerea ca parte a unui 

pachet care se axează pe alegeri europene libere și corecte. Noile 

dispoziții modifică regulamentul5 din 2014 privind statutul și 

finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice 

europene. 

reuniunea liderilor de la Salzburg din 19- 20 septembrie 2018 – fișă 
de procedură 

5 Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1141/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului  din 22 octombrie 2014 
privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a 
fundațiilor politice europene  

Alegerile din UE: noi reguli pentru a preveni încălcări ale regimului datelor cu caracter personal utilizate pentru a 
influența alegerile 

file:///C:/Users/denisa.ion/Desktop/COM(2018)636%20-%202018/0336%20(COD)%20-%20Propunere%20de%20regulament%20al%20Parlamentului%20European%20și%20al%20Consiliului%20de%20modificare%20a%20Regulamentului%20(UE,%20Euratom)%20nr.%201141/2014%20în%20ceea%20ce%20privește%20o%20procedură%20de%20verificare%20legat?%20de%20încălcări%20ale%20normelor%20de%20protecție%20a%20da
http://www.appf.europa.eu/appf/en/authority/welcome.html
http://www.appf.europa.eu/appf/en/authority/welcome.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:02014R1141-20180504
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0336(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0336(COD)&l=en


 

  

 

Parlamentul European denunță violența și discriminarea 

de gen, încălcări ale normelor statului de drept și ale discursului 

instigator la ură în evaluarea drepturilor fundamentale ale UE în 

20176. Într-o rezoluție7 nelegislativă, adoptată în data de 16 

ianuarie a.c., deputații europeni au solicitat instituțiilor UE să 

evalueze în mod eficient respectarea statului de drept al statelor 

membre și să condamne limitările impuse libertății de 

exprimare, precum și încălcările drepturilor fundamentale ale 

migranților și ale solicitanților de azil în unele țări ale UE.  

Discriminarea și violența împotriva femeilor - Textul 

rezoluției condamnă toate formele de violență împotriva 

femeilor și îndeamnă statele membre care nu au ratificat încă 

Convenția de la Istanbul să facă acest lucru fără întârziere. De 

asemenea, sprijină demonstrațiile din 2017 împotriva regresiei 

sănătății și drepturilor sexuale și reproductive ale femeilor, 

precum și cazurile prezentate de mass-media  privind hărțuirea 

sexuală. 

Referitor la statul de drept, deputații europeni au condamnat 

cu fermitate acțiunile întreprinse în unele țări ale UE pentru a 

slăbi separarea puterilor și independența sistemului judiciar, și 

cer să se denunțe ineficiența unor instituții UE pentru a pune 

capăt încălcărilor grave și persistente ale valorilor Uniunii 

Europene. Statul de drept trebuie să fie evaluat în mod 

permanent și imparțial pe baza unor criterii obiective în toate 

statele membre.  

Parlamentul European a denunțat restricțiile crescânde la 

libertatea de exprimare și la libertatea de întrunire în UE, și a 

subliniat că avertizarea cu privire la denunțarea informațiilor este 

esențială pentru jurnalismul de investigație și libertatea presei. De 

                                                            
6  2018/2103(INI) - Situația drepturilor fundamentale în 

Uniunea Europeană în 2017 – fișă de procedură 
7 Rezoluția Parlamentului European din 16 ianuarie 2019 

referitoare la situația drepturilor fundamentale în Uniunea 
Europeană în 2017  - 2018/2103(INI) 

asemenea,  PE și-a exprimat profunda îngrijorare cu privire la 

amenințările, presiunile și riscurile cu care se confruntă ziariștii în 

UE. 

Deputații europeni au atras atenția că discursul instigator la 

ură este trivializat și condamnă cu fermitate creșterea mișcărilor 

de extremă dreaptă. Aceștia au subliniat că este necesară 

combaterea creșterii antisemitismului și a islamofobiei, precum 

și discriminarea și stigmatizarea persistentă împotriva 

persoanelor LGBTI8 în UE. Totodată, Parlamentul European și-a 

exprimat regretul că în anul 2017 nu a existat o îmbunătățire 

majoră în ceea ce privește integrarea și drepturile fundamentale 

ale romilor.  

Textul rezoluției face apel la Consiliul UE să pună capăt 

impasului actual al reformei Regulamentului Dublin. De 

asemenea, deputații europeni încurajează autoritățile naționale 

să faciliteze acordarea de vize umanitare celor care solicită 

protecție internațională și indică încălcări ale drepturilor 

migranților și ale solicitanților de azil în unele țări ale UE, cum ar 

fi faptul că nu oferă migranților acces efectiv la procedurile de 

azil sau că le oferă informații clare privind căile de atac în urma 

unei decizii de returnare.  

Raportorul Josep-Maria Terricabras (Grupul Verzilor/ALE, ES), 

consideră că: „ (…) Dreptul la libertatea mass-media, libertatea 

de exprimare și libertatea de întrunire au fost puse sub semnul 

întrebării în 2017. Aceste drepturi fundamentale sunt acum 

amenințate în locuri și țări unde nu ne-am fi așteptat să fie așa. 

De multe ori, artiștii și liderii sociali apar ca victime ale acestei 

situații.” 

8  LGBTI -  homosexuali, bisexuali, transsexuali și 
intersexuali 

Drepturi fundamentale ale UE în pericol 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0032+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2103(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/es/124932/JOSEP-MARIA_TERRICABRAS/home


 

  

 

 

Decizia9 Comisiei pentru ocuparea forței de muncă de a majora Fondul Social European Plus (FSE+) și de a face ca tinerii și copiii 

să fie principalii beneficiari a fost aprobată, în data de 16 ianuarie a.c., de plenul Parlamentului European.  

Parlamentarii europeni au adoptat amendamentele pentru  propunerea de majorare a finanțării FSE+, în bugetul UE pe termen 

lung, cu 20% până în prezent, cu aproximativ 19% în comparație cu propunerea Comisiei Europene (de la aproximativ 89,6 miliarde euro 

până la aproximativ 106,8 miliarde euro în prețurile din 2018) din care 105,7 miliarde euro urmează să fie gestionate în comun de UE și 

de statele membre.  

Deputații europeni și-au dorit să propună mai multe resurse dedicate ocupării forței de muncă în rândul tinerilor și să asigure 

oportunități egale pentru copiii expuși riscului sărăciei sau excluziunii sociale.  

Mandatul de a începe negocierile cu miniștrii UE a fost adoptat, iar acum Consiliul trebuie să adopte o abordare generală și să 

înceapă negocierile cât mai curând posibil. 

Fondul Social European ”investește” în cetățeni timp de peste 60 de ani și contribuie la incluziunea socială, la oportunitățile de 

angajare, la combaterea sărăciei, la educație, la susținerea abilităților, precum și la creșterea capacității de inserție profesională a 

tinerilor, a condițiilor de viață mai bune, a sănătății și a societăților mai echitabile. Proiectele și programele individuale trebuie să 

contribuie la îmbunătățirea coeziunii economice, sociale și teritoriale. 

 

Parlamentarii au susținut că statele membre care pun în pericol statul de drept riscă să piardă bani europeni, iar guvernele care 

intervin în instanțe sau nu reușesc să combată frauda și corupția vor risca suspendarea fondurilor UE. Acest lucru se va face conform 

amendamentelor10  votate, în data de 17 ianuarie a.c.,  pentru a proteja bugetul Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate referitoare 

la nerespectarea statului de drept în statele membre. 

Propunerea de regulament11 face parte integrantă din pachetul bugetar pe termen lung al UE, cadrul financiar multianual 2021-

2027. 

În acest sens, asistată de un grup de experți independenți12, Comisia Europeană ar avea sarcina să identifice deficiențe generalizate 

în ceea ce privește statul de drept și să decidă măsurile care ar putea include suspendarea plăților din bugetul UE sau reducerea pre-

                                                            
9  COM(2018)382 – Anexe la propunerea de regulament  al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul social european Plus – fișă de 

procedură 
10 Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 17 ianuarie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European 

și al Consiliului privind protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre  - 
COM(2018)0324 – 2018/0136(COD) 

11 COM(2018)324 - 2018/0136(COD) - Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția bugetului Uniunii în 
cazul unor deficiențe  generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre – fișă de procedură 

12 Pentru a asista Comisia Europeană, un grup de experți independenți în domeniul dreptului constituțional și financiar, compus dintr-un expert 
numit de parlamentul național al fiecărui stat membru și 5 experţi numiți de Parlamentul European, va evalua situația în toate statele membre, anual, și 
va publica un rezumat al concluziilor sale. 

 

Încălcarea statului de drept înseamnă pierderea de fonduri europene 

Deputații europeni doresc ca UE să investească mai mult în tineri 

http://ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20180382.do
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0020+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0038+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52018PC0324
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI%282018%29630299
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI%282018%29630299
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0206(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0206(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0136(COD)&l=en


 

finanțării. Decizia finală va fi  numai după aprobarea în plenul Parlamentului  European și a Consiliului. O dată ce statul membru remediază 

deficitele identificate de Comisia Europeană, Parlamentul European și miniștrii UE pot debloca fondurile. 

În acest context, Comisia Europeană poate stabili că există o problemă în legătură cu statul de drept dacă sunt în una sau mai 

multe dintre următoarele situații: 

• buna funcționare a autorităților care implementează bugetul UE; 

• buna funcționare a autorităților care efectuează controlul financiar; 

• investigarea adecvată a fraudei - inclusiv frauda fiscală - corupția sau alte încălcări care afectează execuția bugetului UE; 

• control judiciar eficient de către instanțele independente; 

• recuperarea fondurilor plătite în mod necuvenit; 

• prevenirea și sancționarea evaziunii fiscale; 

• cooperarea cu Oficiul European de Luptă Antifraudă și, dacă este cazul, cu Parchetul European. 

În funcție de domeniul de aplicare al deficiențelor și de procedura de gestionare a bugetului, Comisia Europeană poate decide cu 

privire la una sau mai multe măsuri, incluzând: suspendarea angajamentelor; întreruperea termenelor de plată; reducerea pre-finanțării 

și suspendarea plăților. 

Cu excepția cazului în care decizia prevede altfel, guvernul ar trebui să continue implementarea programului sau a sprijinului din  

fondul UE respectiv și să efectueze plăți către beneficiarii finali, cum ar fi cercetătorii sau organizațiile societății civile.. Astfel, Comisia 

Europeană va prezenta o propunere Parlamentului European şi miniștrilor UE de a transfera o sumă care să corespundă valorii măsurilor 

propuse în rezerva bugetară. Decizia va intra în vigoare după 4 săptămâni, cu excepția cazului în care Parlamentul European, hotărând 

cu majoritate de voturi exprimate, sau Consiliul, hotărând cu majoritate calificată (astfel încât nici un stat membru să nu poată bloca o 

decizie) o modifică sau o resping. O dată ce Comisia Europeană stabilește că deficienţele au fost remediate, suma cuvenită ar fi deblocată 

folosind aceeași procedură. 

Co-raportorul Comisiei pentru bugete, dna Eider Gardiazabal Rubial (S&D, ES) a declarat: „(…) Respectarea statului de drept și a 

tuturor valorilor UE sunt principiile fundamentale pe care am construit proiectul european. Niciun guvern nu poate încălca aceste valori 

fără să suporte consecințe.”  

La rândul său, co-raportorul Petri Sarvamaa (EPP, FI) este de părere că „(…) Aspectul cel mai important al acestui mecanism este 

protecţia beneficiarilor finali. Am inclus, de asemenea, Parlamentul European în procedura de luare a deciziei, ceea ce întăreşte 

dimensiunea de responsabilitate democratică în privinţa măsurilor propuse.” 

Deputații europeni sunt pregătiți să înceapă negocierile cu privire la textul final al regulamentului cu miniștrii UE. 

http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/96991/EIDER_GARDIAZABAL+RUBIAL/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/112611/PETRI_SARVAMAA/home
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Președinția Consiliului UE este asigurată, prin rotație, la fiecare 6 luni, între statele membre ale UE. Ţările care dețin Președinția 

lucrează îndeaproape în grupuri de trei, denumite „trio-uri”13. Trio-ul stabilește obiective pe termen lung și pregătește o agendă comună, 

determinând subiectele și aspectele majore care vor fi abordate de Consiliu pe o perioadă de 18 luni. Pe baza acestui program, fiecare 

dintre cele 3 țări își pregătește propriul său program, mai detaliat, pentru 6 luni. Trio-ul actual este alcătuit de România, Finlanda și Croația.  

Pentru acesta importante sunt valorile comune ale Uniunii: respectarea demnității umane, a libertății, a democrației, a egalității, a statului 

de drept, a drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților.  

De asemenea, trio-ul îşi asumă angajamentul de a promova încrederea cu privire la proiectul european în rândul cetățenilor și al 

întreprinderilor, precum și de a stimula competitivitatea, creșterea economică și de a sprijini investițiile.  

La începutul perioadei de 18 luni, prioritare vor fi dosarele încă nesoluţionate din cadrul agendei strategice anterioare, în special 

cele enumerate în Declaraţia comună privind priorităţile legislative ale UE pentru perioada 2018-2019. Printre acestea se numără procesul 

Brexit, pentru care se depun eforturi în asigurarea la timp a tuturor activităților impuse de acesta, consolidând unitatea celor 27 de state 

membre ale UE şi finalizarea negocierilor privind Cadrul financiar multianual (CFM) pentru perioada 2021-2027. 

Obiectivele majore ale programului sunt: 

Piața unică europeană, care există de peste 25 de ani, a devenit un motor important pentru creștere economică, investiții și 

schimburi comerciale în interiorul UE. Este necesară o politică industrială puternică, iar cele 3 președinții vor continua discuțiile privind 

obiectivele strategice pe termen lung ale UE.  

Promovarea unui climat favorabil antreprenoriatului și creării de locuri de muncă influențează prosperitatea întreprinderilor din 

Europa, care generează creștere economică. Astfel, sunt necesare eforturi continue pentru a reintegra șomerii pe piața forței de muncă și 

pentru a ajuta tinerii să își dezvolte competențele necesare pentru a deveni activi pe piața forței de muncă, precum și pentru a spori 

participarea femeilor pe piața forței de muncă.  

După ultima criză economică, au fost înregistrate progrese în abordarea deficitului de investiții, prin punerea în aplicare a Planului 

de investiții pentru Europa, dar stimularea nivelurilor investițiilor trebuie să continue, inclusiv prin menținerea accentului pe promovarea 

politicilor în domeniile cercetare și inovare. De asemenea, politica de coeziune va avea un rol important pentru sporirea investițiilor și a 

competitivității. Viitoarea politică agricolă comună va contribui la asigurarea securității alimentare, la protecția mediului, la adaptarea la 

schimbărilor climatice, precum și la menținerea viabilității sustenabile a zonelor rurale. 

                                                            
13 Acest sistem a fost introdus de Tratatul de la Lisabona în 2009. 

PROGRAMUL CONSILIULUI UE PENTRU PERIOADA 1 IANUARIE 2019 – 30 IUNIE 2020 

PREGĂTIT DE PREȘEDINȚIILE ROMÂNĂ, FINLANDEZĂ ȘI CROATĂ 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14518-2018-INIT/ro/pdf
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În următoarele 18 luni, vor fi continuate demersurile privind Uniunea economică și monetară (UEM) şi trebuie depuse eforturi 

suplimentare pentru consolidarea uniunii bancare, la propunerea privind sistemul european de asigurare a depozitelor, precum și la 

dezvoltarea, în continuare, a uniunii piețelor de capital. 

Trio-ul va avansa lucrările referitoare la punerea în aplicare a politicilor care urmăresc consolidarea dimensiunii sociale, abordarea 

problemei inadecvării competențelor și promovarea nivelului de protecție socială a cetățenilor. O atenție deosebită va fi acordată încurajării 

mobilității, incluziunii și excelenței, contribuind astfel la promovarea valorilor europene. Vor trebui luate decizii cu privire la următoarea 

generație din domeniile educației, tineretului, culturii și sportului. 

UE este lider mondial în combaterea schimbărilor climatice și în privinţa politicilor de mediu menținându-şi acest rol prin realizarea 

obiectivelor Acordului de la Paris. În acest sens, este importantă definirea strategiei pe termen lung a UE privind emisiile scăzute de dioxid 

de carbon.  

Actualele orientări strategice pentru dezvoltarea spațiului de libertate, securitate și justiție se încheie în acelaşi timp cu ciclul 

instituțional, iar actualul trio se angajează să preia rapid noile linii directoare, care urmează să fie elaborate de către Consiliul European. 

În ceea ce privește securitatea internă a UE, se doreşte îmbunătățirea cooperării polițieneşti și judiciare, combaterea criminalităţii 

organizate, inclusiv cea a traficului de droguri și de ființe umane, și consolidarea luptei împotriva terorismului. De asemenea, se doreşte 

ca funcţionarea sistemului Schengen să fie corespunzătoare şi să se lucreze la componentele relevante pentru menţinerea şi consolidarea 

spaţiului Schengen. Trio-ul se angajează să promoveze, în continuare, probele electronice (e-Evidence) și e-justiția(e-Justice). De asemenea, 

vor fi promovate şi activitățile de protecție civilă, inclusiv în domeniul prevenirii dezastrelor. 

Cele 3 președinții, împreună cu statele membre, vor colabora îndeaproape cu Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe 

și politica de securitate și vor sprijini activitatea acestuia în ceea ce privește promovarea priorităților stabilite în Strategia globală a UE, 

asigurând coerența politicilor externe ale UE și consolidând legăturile adecvate dintre politicile interne și cele externe ale Uniunii.  

Cele 3 președinții se vor asigura că Uniunea va fi dotată în perioada 2021-2027 cu toate instrumentele de finanțare și juridice 

necesare pentru îndeplinirea acestor obiective. 
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I. Evoluții 

Săptămâna 14-21 ianuarie a fost, în ceea ce privește Brexitul, foarte încărcată, anunțând și viitoarele evoluții. În practică: 

• marți, 15 ianuarie, Parlamentul britanic a respins Acordul de retragere; 

• pe 16 ianuarie, Parlamentul Regatului Unit a respins o moţiune de cenzură împotriva cabinetului May; 

• pe 21 ianuarie Theresa May urmează să vină în faţa Parlamentului cu o declaraţie şi cu o moţiune referitoare la următorii 

pași spre o ieșire ordonată în Uniunea Europeană; 

• între 21 și 29 ianuarie  parlamentarii britanici vor putea depune amendamente la propunerea premierului, care se vor 

constitui în alternative la Acordul de retragere;  

• la 29 ianuarie, Parlamentul britanic va dezbate propunerea premierului și a alternativelor propuse de către deputați.  

Aceste evoluții au determinat, în mod logic, reacții, atât din partea reprezentanților principalelor instituții europene, ale 

reprezentanților statelor membre, cât și ale oficialilor britanici.  

II. Declarații 

1. Declarații ale reprezentanților principalelor instituții europene: 

➢ Înainte de votul din Camera Comunelor, a avut un schimb de opinii pe baza scrisorii comune trimise de către președintele 

Comisiei, Jean-Claude Juncker, și președintele Consiliului European, Donald Tusk primului ministru al Regatului Unit, Theresa May; în 

scrisoare se oferă clarificări cu privire la Acordul de retragere și declarația politică, documente negociate între Uniunea Europeană și 

Regatul Unit. Ceea ce s-a subliniat, din nou, a fost că: 

BREXIT 

RESPINGEREA ACORDULUI DE RETRAGERE DE CĂTRE PARLAMENTUL BRITANIC 

 După respingerea de către Parlamentul britanic a Acordului de retragere, reacția instituțiilor europene este unitară: „(…) nu 

suntem în situația de a accepta ceva care modifică sau este incompatibil cu Acordul de retragere”. 

 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/01/14/joint-letter-of-president-tusk-and-president-juncker-to-theresa-may-prime-minister-of-the-united-kingdom/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/01/14/joint-letter-of-president-tusk-and-president-juncker-to-theresa-may-prime-minister-of-the-united-kingdom/
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• “Acordul de retragere reprezintă un compromis corect și urmărește să asigure o retragere ordonată a Regatului Unit din 

Uniunea Europeană, limitând astfel consecințele negative ale Brexitului”; 

• ”nu suntem în situația de a accepta ceva care modifică sau este incompatibil cu Acordul de retragere”; 

• Acordul de retragere și declarația politică fac parte din același pachet negociat, chiar dacă au o natură diferit și reprezintă 

un echilibru echitabil între interesele Uniunii Europene și cele ale Regatului Unit; 

• la nivelul Comisiei Europene va fi creată o structură specială, pentru ca negocierile oficiale să poată începe cât mai curând 

posibil după retragerea Regatului Unit; 

• în situația în care ratificările la nivel național vor fi în curs în acel moment, Comisia este dispusă să propună aplicarea 

provizorie a părților relevante ale relațiilor viitoare, în conformitate cu cadrele juridice aplicabile și cu practicile existente; 

• Comisia Europeană confirmă că Acordul de retragere și Protocolul privind Irlanda/Irlanda de Nord nu afectează și nu 

înlocuiesc în niciun fel dispozițiile Acordului din Vinerea Mare. 

➢ La 15 ianuarie, în Declarația Președintelui Juncker privind rezultatul votului semnificativ în Camera Comunelor din Regatul 

Unit se afirmă că: 

• din partea UE, procesul de ratificare a acordului de retragere continuă; 

• riscul unei retrageri dezordonate a Regatului Unit a crescut odată cu votul din această seară; 

• Comisia Europeană își va continua activitatea de urgență pentru a asigura că UE este pregătită pe deplin. 

➢ La 16 ianuarie, în cadrul sesiunii plenare a Parlamentului European, urmare a votului din Parlamentul britanic, primul 

vicepreședinte al Comisiei Europene, Frans Timmermans și negociatorul șef al Parlamentului European, Michel Barnier, ca și președintele 

Parlamentului European au exprimat punctul de vedere  - unitar - al instituțiilor europene față de respingerea Acordului de retragere: 

• regretă respingerea Acordului de retragere, considerat a fi cea mai bună soluție pentru o retragere ordonată a Regatului 

Unit din Uniunea Europeană; 

• este prea devreme pentru a evalua toate consecințele acestui vot; 

• guvernul britanic trebuie să precizeze cum va proceda pentru o retragere ordonată la 29 martie; 

• Comisia va fi bine pregătită pentru a reacționa la orice posibil rezultat; 

• "Cu siguranţă  - a afirmat președintele Parlamentului European - va trebui să ne continuăm pregătirile pentru posibilitatea 

unui Brexit fără acord, gândindu-ne în special la cetăţenii UE care trăiesc în Marea Britanie şi la britanicii de pe continent care, mai mult 

decât oricine, suferă din cauza nesiguranţei şi ar fi primele victime ale unei retrageri fără acord"; 

• se va continua procesul de ratificare a acordului de retragere, deoarece acesta a fost convenit cu guvernul Regatului Unit; 

• situaţia din Irlanda trebuie să fie în continuare urmărită îndeaproape şi statele UE să fie alături de acest stat. 

 

 

 

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-432_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-432_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-19-442_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-19-442_en.htm
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2. Poziționări ale statelor membre 

Respingerea Acordului de retragere a determinat, la 

nivelul statelor membre, accelerarea pregătirilor pentru 

urmările cauzate de retragerea Regatului Unit din Uniunea 

Europeană la 29 martie. La rândul ei, Comisia Europeană a 

anunţat că va trimite o echipă în capitalele celor 27 de state 

membre,  pentru a coordona activitatea în domeniu.  

➢ Franţa a declanşat planul referitor la un Brexit 

fără acord, respectiv un set de măsuri care se referă, în mod 

special, la reglementarea statutului celor aproximativ 200.000 

de britanici care trăiesc în Franţa; aceștia vor avea la dispoziţie 

12 luni pentru a-şi clarifica situaţia, ''cu condiţia reciprocităţii'' 

din partea Regatului Unit. O altă măsură se referă la realizarea 

urgentă a infrastructurilor necesare pentru a asigura 

controalele la frontiere începând cu 29 martie. 

➢ Olanda, având legături comerciale extinse cu 

Regatul Unit, a anunţat că cei aproximativ 45.000 de cetăţeni 

britanici şi familiile lor care trăiesc în Olanda îşi vor păstra 

dreptul de a trăi şi a munci, inclusiv în cazul unui Brexit fără 

acord; vor avea la dispoziție o perioadă de 15 luni pentru a 

solicita un permis de şedere. Premierul Olandei, Mark Rutte, a 

reafirmat că Brexitul ''va provoca perturbări şi încercăm să 

reducem la minimum efectele'', ''trebuie să privim realitatea şi 

să ne pregătim pentru toate scenariile''. Printre măsurile luate 

de guvernul olandez este angajarea a circa 1.000 de ofiţeri 

vamali pentru a gestiona controalele la graniţă. 

➢ Guvernul spaniol a lansat un site pentru 

informarea agenţilor economici şi a cetăţenilor britanici 

stabiliţi în Spania şi a cetăţenilor spanioli care trăiesc pe 

teritoriul britanic. De asemenea, a anunțat pregătirea unui 

acord cu Marea Britanie care le permite cetăţenilor fiecăreia 

dintre cele două ţări care locuiesc în cealaltă să continue să 

voteze în cadrul alegerilor locale, în ipoteza unui Brexit fără 

acord.  

➢ Suedia acționează pentru securizarea 

statutului celor 20.000-30.000 de britanici care trăiesc aici şi 

pentru a sprijini companiile. 

➢ În Luxemburg se pregătește o serie de măsuri 

menite să asigure că cei circa 4000 de britanici care lucrează pe 

teritoriul său nu-şi vor pierde locurile de muncă în cazul ieşirii 

fără acord a Marii Britanii din UE. Guvernul lucrează la un set 

de măsuri legislative pentru recunoaşterea diplomelor 

britanice, în special pentru personalul medical şi 

paramedical."'No deal' este cea mai rea soluţie", a declarat 

premierul luxemburghez, Xavier Bettel.  

➢ În Germania, cancelarul german Angela Merkel 

a cerut partenerilor săi din Uniunea Europeană să colaboreze 

cu Regatul Unit pentru găsirea unui compromis și evitarea unui 

Brexit fără acord. Ministrul de externe, Heiko Maas a declarat 

că este nevoie de o discuţie pentru redeschiderea proiectului 

de acord vizând ieşirea planificată a Marii Britanii din Uniunea 

Europeană, dar numai dacă toate ţările UE sprijină această 

acţiune. 

3. Declarații ale oficialilor britanici 

După votul din Camera Comunelor, premierul britanic a 

declarat: 

• în urma unui vot istoric, , în 2016, țara a decis să 

părăsească UE; 

• poporul britanic vrea ca noi să continuăm Brexitul; 

• cea mai bună cale de urmat este de a ieși într-un mod 

ordonat din Uniunea Europeană; 

• oamenii, în special cetățenii UE cu domiciliul aici și 

cetățenii Regatului Unit care trăiesc în UE, merită clarificări cât 

mai curând posibil. 

file:///E:/%09https:/www.agerpres.ro/politica-externa/2019/01/18/mark-rutte-nu-se-poate-ciupi-din-acordul-brexitului-institutiile-sa-se-pregateasca-pentru-un-brexit-fara-acord--243741
file:///E:/%09https:/www.agerpres.ro/politica-externa/2019/01/18/mark-rutte-nu-se-poate-ciupi-din-acordul-brexitului-institutiile-sa-se-pregateasca-pentru-un-brexit-fara-acord--243741
http://www.lamoncloa.gob.es/brexit/Paginas/index.aspx
file:///E:/%09https:/www.agerpres.ro/politica-externa/2019/01/17/cum-se-pregateste-uniunea-europeana-pentru-un-brexit-fara-acord--243109
http://delano.lu/d/detail/news/brexit-uncertainty-and-damage-limitation-luxembourg/200528
https://www.politico.eu/article/angela-merkel-brexit-urges-eu-and-uk-to-find-brexit-compromise/
https://www.politico.eu/article/angela-merkel-brexit-urges-eu-and-uk-to-find-brexit-compromise/
https://www.politico.eu/article/angela-merkel-brexit-urges-eu-and-uk-to-find-brexit-compromise/
https://www.politico.eu/article/maas-eu-should-discuss-whether-to-reopen-brexit-deal/
https://www.gov.uk/government/speeches/pms-statement-at-downing-street-16-january-2019
https://www.gov.uk/government/speeches/pms-statement-at-downing-street-16-january-2019
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