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Există o preocupare crescândă pentru 
cooperare și implicare în luarea deciziilor, 

fără a se periclita actul de guvernare 
european - cât mai aproape de interesele 

comunităților. În ultimul deceniu, s-au făcut 
eforturi pentru consolidarea principiului 

subsidiarității în legislația UE. Tratatele UE 
au conferit parlamentelor naționale dreptul  
de a se exprima cu privire la proiectele de 

acte legislative ale Uniunii. 

„Parlamentele naționale contribuie, în mod 
activ, la buna funcționare a Uniunii.”  

 

„În temeiul principiului 

cooperării loiale, Uniunea 

și statele membre se 

respectă și se ajută 

reciproc în îndeplinirea 

misiunilor care decurg din 

tratate.” 

 

„În conformitate cu principiile 

statului de drept, toate autoritățile 

publice trebuie să acționeze 

întotdeauna în limitele stabilite de 

lege, respectând valorile 

democrației și ale drepturilor 

fundamentale, precum și sub 

controlul unor instanțe de judecată 

independente și imparțiale.” 

 

„De fiecare dată când principiile 

democratice sunt restrânse în UE,  

vocea Uniunii la nivel global își pierde 

din intensitate. Nu putem fi în măsură 

să promovăm libertatea mass-media și 

statul de drept în vecinătatea noastră, 

decât dacă dispunem de mijloace de 

informare libere și de instanțe 

judecătorești independente în UE.” 

 

Coordonator 
Dr. Cristina Stroescu 

 Autori 
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Comisia Europeană a adoptat programul său de lucru pentru 2020 -  O 

foaie de parcurs cu aspirații înalte pentru o Uniune mai ambițioasă, în care sunt 

prezentate acțiunile pe care urmează să le întreprindă pentru ca Orientările 

politice să se transforme în beneficii concrete pentru cetățenii și întreprinderile 

europene, precum și pentru societate. Comunicarea este însoțită de anexa I - Noi 

inițiative politice și legislative, anexa II - Iniţiativele REFIT, în vederea revizuirii 

legislaţiei existente, anexa III - Dosarele legislative pendinte prioritare în care este 

necesar să ia măsuri cât mai rapide, anexa IV - Propunerile pendinte care vor fi 

retrase, anexa V - Legislația existentă pe care Comisia propune să o abroge. 

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a declarat: „ (…) 

Actuala Comisie se angajează să abordeze provocările generaționale cu care ne 

confruntăm, cum ar fi schimbările climatice, digitalizarea și migrația. Ne angajăm 

să obținem rezultatele pe care ni le-am propus în cadrul Pactului ecologic european 

COMISIA 

EUROPEANĂ 
 

 

RELAȚIILE INTERINSTITUȚIONALE ȘI PROSPECTIVA  

Programul de lucru al Comisiei Europene pentru 2020 
 

https://ec.europa.eu/info/publications/2020-commission-work-programme-key-documents_en
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_ro.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_ro.pdf
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și să îmbunătățim șansele cetățenilor și ale întreprinderilor europene în contextul 

transformării digitale. Acest program de lucru ne va ajuta să construim o Uniune 

mai ambițioasă.” 

Maroš Šefčovič, vicepreședintele responsabil cu relațiile interinstituționale 

și prospectiva, a declarat: „ (…) Este nevoie de un efort de echipă între toate 

instituțiile, statele membre și principalii noștri parteneri pentru a da viață ambițiilor 

noastre. Programul de lucru al Comisiei reflectă așadar și prioritățile pe care 

Parlamentul European și Consiliul European le-au considerat primordiale. Mai mult, 

pentru prima dată am integrat în viziunea noastră înțelegerea tendințelor pe 

termen lung care ne modelează economiile și societățile. Previziunea strategică va 

fi busola după care ne vom ghida activitatea în contextul elaborării unor politici în 

măsură să facă față provocărilor viitorului, să răspundă cu forța necesară nevoilor 

tuturor europenilor și să consolideze poziția geopolitică a Uniunii noastre.” 
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În 2020, Comisia Europeană va începe să acționeze astfel încât cele 6 ambiții 

emblematice să fie transpuse în inițiative1: 

1. UN PACT ECOLOGIC EUROPEAN – 8 INIȚIATIVE PRINTRE CARE SE NUMĂRĂ: 

 un act legislativ european privind clima, menit să consacre în legislație 

obiectivul atingerii neutralității emisiilor de carbon până în 2050;  

 o contribuție pentru negocierile internaționale care se vor derula în 

perspectiva COP26 de la Glasgow; 

 inițiative menite să combată declinul biodiversității și – prin intermediul 

Strategiei „de la fermă la consumator” – să îi ajute pe fermieri să furnizeze 

într-un mod mai durabil consumatorilor alimente de înaltă calitate, sigure 

pentru consum și la prețuri accesibile. 

2. EUROPA PREGĂTITĂ PENTRU ERA DIGITALĂ – 9 INIȚIATIVE PRINTRE CARE 

SE NUMĂRĂ: 

 noua Strategie europeană privind datele va permite Uniunii să profite la 

maximum de valoarea enormă pe care o reprezintă în economia digitală 

datele fără caracter personal ca bun care se răspândește necontenit și este 

continuu reutilizabil; 

 abordarea europeană privind promovarea utilizării inteligenței artificiale   

într-un mod care să respecte valorile noastre europene și drepturile 

fundamentale; 

 noua Strategie industrială pentru Europa va consolida capacitățile 

industriale și de inovare;  

 actul legislativ privind serviciile digitale va consolida piața unică a serviciilor 

digitale și va oferi întreprinderilor mai mici claritatea juridică și condițiile 

concurențiale echitabile de care au nevoie. 

 

 

 

                                                           
1 Anexa 1 la programul de lucru conține o listă completă a celor 43 de noi obiective de politică circumscrise 

celor șase ambiții emblematice. 
 

https://ec.europa.eu/info/files/2020-commission-work-programme-annex-1_en
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3. ECONOMIA ÎN SERVICIUL CETĂȚENILOR – 6 INIȚIATIVE PRINTRE CARE SE 

NUMĂRĂ: 

 măsuri pentru a integra cele două tranziții, tranziția digitală și cea climatică, 

în modelul de economie socială de piață, garantând, astfel, faptul că 

economia să îmbine echitatea socială cu durabilitatea și creșterea 

economică; 

 propuneri care le vor garanta lucrătorilor din UE un salariu minim echitabil, 

care vor înființa un sistem european de reasigurare pentru indemnizațiile de 

șomaj și care vor garanta o impozitare eficace și echitabilă; 

 propuneri pentru o garanție europeană pentru copii pentru a le asigura 

accesul la servicii de bază; 

 consolidarea Garanției pentru tineret pentru a sprijini educația tinerilor, 

precum și oportunitățile de formare și de muncă de care au nevoie aceștia. 

4. EUROPA MAI PUTERNICĂ PE PLAN INTERNAȚIONAL – 7 INIȚIATIVE PRINTRE 

CARE SE NUMĂRĂ: 

 noi strategii de colaborare cu Africa și Balcanii de Vest; 

 propuneri de deschidere a negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord și 

Albania. 

5. PROMOVAREA MODULUI NOSTRU DE VIAȚĂ EUROPEAN – 4 INIȚIATIVE 

PRINTRE CARE SE NUMĂRĂ: 

 un nou Pact privind migrația și azilul, care va constitui elementul central al 

reformei politicii în domeniul azilului; 

 protejarea sănătății europenilor și asumarea poziției de lider în eforturile de 

combatere a cancerului; 

 măsuri care vor contribui la intensificarea investițiilor în competențele 

cetățenilor, oferindu-le mijloacele necesare pentru a aborda, cu stăpânirea 

necesară, provocările legate de tranziția digitală și cea ecologică; 

 o nouă Strategie a UE privind uniunea securității, în care va indica domeniile 

în care Uniunea poate aduce valoare adăugată pentru a sprijini statele 

membre în asigurarea securității – de la combaterea terorismului și a 

criminalității organizate la prevenirea și depistarea amenințărilor hibride, 

consolidarea securității cibernetice și sporirea rezilienței infrastructurii 

critice. 
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6. UN NOU ELAN PENTRU DEMOCRAȚIA EUROPEANĂ – 9 INIȚIATIVE PRINTRE 

CARE SE NUMĂRĂ: 

 lansarea Conferinței privind viitorul Europei, implicându-i pe cetățeni în 

procesul de modelare a acțiunilor UE;  

 asigurarea statului de drept;  

 analiza modului în care noile realități demografice afectează aspecte dintre 

cele mai diverse, de la ocuparea forței de muncă la protecția socială, 

sănătatea publică, finanțele publice și politica regională, conectivitatea 

digitală, competențele și integrarea.  

 

Începând cu 2020, Comisia va apela, într-o mai mare măsură, la capacitățile 

sale de prospectivă/previziune strategică, pentru a identifica tendințele pe termen 

lung, pentru a îmbunătăți felul în care Comisia își stabilește prioritățile și pentru a 

contribui la elaborarea de politici, bazate pe date concrete. Prin consolidarea 

cadrului pentru o mai bună legiferare se va garanta faptul că politicile dau rezultate 

concrete și facilitează viața oamenilor și a întreprinderilor. În special, abordarea 

bazată pe principiul numărului constant („one-in, one-out”) va garanta faptul că 

eventualele poveri administrative nou introduse sunt contrabalansate prin 

degrevarea persoanelor și a întreprinderilor, în special a IMM-urilor, de suportarea 

unor costuri administrative echivalente la nivelul UE în același domeniu de politică. 

Va fi înființată o platformă Fit-for-future („în măsură să răspundă provocărilor 

viitorului”) care va sprijini, la rândul său, eforturile Comisiei în direcția simplificării. 
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Pentru a sprijini introducerea și utilizarea pe scară largă a rețelelor 5G, în 

septembrie 2016, Comisia a prezentat un Plan de acțiune privind tehnologia 5G. 

Europa este una dintre regiunile cele mai avansate din lume în ceea ce privește 

introducerea comercială a serviciilor 5G, cu o investiție de 1 miliard EUR, din care 

300 de milioane EUR reprezintă finanțare din partea UE. Se așteaptă ca, până la 

sfârșitul acestui an, serviciile 5G să fie disponibile în 138 de orașe europene. 

Răspunzând solicitării Consiliului European, la 26 martie 2019, Comisia a 

adoptat o Recomandare privind securitatea cibernetică a rețelelor 5G, invitând 

statele membre să efectueze evaluări naționale ale riscurilor, să examineze 

măsurile naționale și să colaboreze la nivelul UE în vederea instituirii unei evaluări 

coordonate a riscurilor și a unui set comun de măsuri de atenuare a riscurilor. 

Statele membre au finalizat evaluarea națională a riscurilor și au transmis 

rezultatele Comisiei și Agenției UE pentru Securitate Cibernetică. În octombrie 

2019, Grupul de cooperare privind securitatea rețelelor și a informațiilor (NIS) a 

publicat un raport coordonat la nivelul UE, în care s-au identificat principalele 

amenințări și principalii actori în materie de amenințare, activele cele mai sensibile, 

principalele vulnerabilități, precum și o serie de riscuri strategice. Raportul a 

evidențiat o serie de provocări în materie de securitate legate de rețelele 5G și a 

definit factori de evaluare a profilurilor de risc ale furnizorilor individuali. În 

noiembrie 2019, Agenția UE pentru Securitate Cibernetică a publicat o hartă 

specifică a amenințărilor la adresa tehnologiei 5G, ca o contribuție suplimentară la 

setul de instrumente. 

În acest context, Comisia a propus, în 29 ianuarie 2020, un set comun de 

instrumente cuprinzând măsuri de atenuare convenite de statele membre, pentru 

a răspunde riscurilor de securitate legate de introducerea tehnologiei 5G, a cincea 

generație de rețele mobile. De asemenea, a fost adoptată o comunicare2 prin care 

                                                           
 

O EUROPĂ PREGĂTITĂ PENTRU ERA DIGITALĂ  

Rețele 5G sigure 
 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/5g-europe-action-plan
http://5gobservatory.eu/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/03/22/european-council-conclusions-22-march-2019/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019H0534&from=RO
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/statement_19_4266
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_6049
https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-for-5g-networks
https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-for-5g-networks
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/667123
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/667123
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/667132
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Comisia lansează acțiuni relevante în sfera sa de competență și face apel ca 

măsurile-cheie să fie puse în aplicare, până la 30 aprilie 2020. 

Margrethe Vestager, vicepreședintele executiv pentru O Europă pregătită 

pentru era digitală, a declarat: „Putem realiza lucruri extraordinare cu ajutorul 

tehnologiei 5G. Tehnologia face posibile medicina personalizată, agricultura de 

precizie și rețelele energetice care pot integra toate tipurile de energie din surse 

regenerabile. Toate acestea vor aduce o schimbare pozitivă doar dacă putem 

garanta securitatea rețelelor noastre. Numai în aceste condiții schimbările digitale 

vor aduce beneficii tuturor cetățenilor.” 

 

Garantarea introducerii în siguranță a tehnologiei 5G este, în mare măsură, 

responsabilitatea actorilor de pe piață, securitatea națională este responsabilitatea 

statelor membre, iar, în ansamblu, securitatea rețelelor 5G este un aspect de 

importanță strategică pentru întreaga piață unică și pentru suveranitatea 

tehnologică a UE. Este indispensabil ca punerea în aplicare a setului de instrumente 

să se facă într-o strânsă coordonare, astfel încât întreprinderile și cetățenii UE să 

poată beneficia pe deplin de noua tehnologie în condiții de siguranță. 

Tehnologia 5G va juca un rol esențial în dezvoltarea pe viitor a economiei și 

a societății digitale în Europa și va fi atât un catalizator major pentru viitoarele 

servicii digitale în domeniile principale ale vieții cetățenilor, cât și o bază 
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importantă pentru transformarea digitală și tranziția către o economie verde. 

Având în vedere că se estimează că tehnologia 5G urmează să genereze, la nivel 

mondial, venituri de 225 de miliarde EUR, în 2025, și că reprezintă un atu esențial 

pentru competitivitatea Europei pe piața mondială, securitatea cibernetică a 

acestei tehnologii este crucială pentru asigurarea autonomiei strategice a Uniunii. 

Este vorba de miliarde de obiecte și de sisteme conectate, inclusiv în sectoare 

critice, cum ar fi energia, transporturile, serviciile bancare și sănătatea, precum și 

de sistemele de control industrial care transmit informații sensibile și sprijină 

sistemele de siguranță. 

 

 

 

 

Comisia Europeană i-a anunțat pe cei 28 de câștigători ai concursului de 

traducere Juvenes Translatores adresat liceelor. Tema din acest an a fost „ce pot 

face tinerii pentru a contribui la conturarea viitorului Europei”. Direcția Generală 

Traduceri a Comisiei Europene a selectat câștigătorii din rândul a 3 116 participanți 

din școlile din întreaga Europă. Cei mai buni tineri traducători din fiecare țară UE 

BUGET ȘI ADMINISTRAȚIE  

Premiul „Juvenes Translatores” acordat de UE 
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vor călători la Bruxelles, pentru a-și ridica premiile și pentru a se întâlni cu 

traducătorii profesioniști ai Comisiei Europene.  

Ediția din acest an a concursului a fost prima desfășurată integral online. Ea 

a avut loc la 21 noiembrie 2019, simultan în toate cele 740 de școli participante3. 

Participanții au avut posibilitatea să aleagă să traducă din oricare două dintre 

limbile oficiale ale UE. Din cele 552 de combinații lingvistice disponibile, 

traducătorii au utilizat 150. 

 

 

Câștigătorii concursului Juvenes Translatores, ediția 2019-2020 

ȚARA CÂȘTIGĂTORUL PARTICIPANȚI pentru ȚARĂ* 

Nume, 

combinația 

de limbi 

Numele școlii, 

orașul 

Numărul de școli Numărul 

de elevi 

Austria Marlene 

Reiser, EN-DE 

Akademisches 

Gymnasium, 

Salzburg 

18 77 

Belgia Mathieu 

Bestgen, EN-

FR 

Institut Sainte-

Marie, Arlon 

21 86 

Bulgaria Ан-Никол 

Мартинчева, 

ES-BG 

Профилирана 

езикова гимназия 

"Екзарх Йосиф I'', 

Ловеч 

17 80 

Croația Leonarda 

Sirovec, EN-

HR 

XVI. gimnazija, 

Zagreb 

11 44 

Cipru ΧαράΖένιου, 

HR-EL 

Λύκειο 

Ακροπόλεως, 

Λευκωσία 

6 27 

Cehia Eliška 

Chýlková, EN-

CS 

Gymnázium 

Budějovická, 

Praha 

21 89 

Danemarca Maya 

Sivaraman 

Avlund, EN-DA 

Kruses 

Gymnasium, 

Farum 

13 54 

Estonia Isabel 

Mõistus, DE-

ET 

Miina Härma 

Gümnaasium, 

Tartu 

6 28 

Finlanda Hannes 

Karjalainen, 

SV-FI 

Tampereen 

yhteiskoulun lukio, 

Tampere 

13 46 

Franța Luna Macé, 

ES-FR 

Lycée André 

Malraux, Gaillon 

74 302 

                                                           
3 Numărul școlilor participante din fiecare țară este egal cu numărul de locuri deținut de țara respectivă în 

Parlamentul European, selecția școlilor fiind efectuată în mod aleatoriu cu ajutorul unui calculator. 



13 
 

Germania Emilia 

Heinrichs, EN-

DE 

Gymnasium Am 

Kothen, Wuppertal 

90 330 

Grecia ΣοφίαΜελετιά

δου, 

EN-EL 

Γενικό Λύκειο 

Αξού, Γιαννιτσά 

21 87 

Ungaria Oláh Réka, 

EN-HU 

Gödöllői Török 

Ignác Gimnázium, 

Gödöllő 

21 83 

Irlanda Rachel Ní 

Ghruagáin, 

EN-GA 

Coláiste Íosagáin, 

Baile Átha Cliath 

11 49 

Italia Viola Pipitone, 

ES-IT 

IIS Savoia 

Benincasa, Ancona 

72 341 

Letonia Patriks 

Pazāns, 

EN-LV 

Valmieras Valsts 

ģimnāzija, 

Valmiera 

8 27 

Lituania DeimantėPovil

aitytė, EN-LT 

Vilkaviškio r. 

Gražiškių 

gimnazija, 

Gražiškiai 

11 45 

Luxemburg Miriam Palai, 

FR-IT 

Ecole Européenne 

Luxembourg II, 

Bertrange 

4 20 

Malta Nik Cezek, 

MT-EN 

G.F. Abela Junior 

College, Msida 

6 27 

Țările de Jos Emma 

Cremers, EN-

NL 

RSG Simon 

Vestdijk, Harlingen 

24 83 

Polonia Paweł 

Piestrzeniewic

z, FR-PL 

XVI Liceum 

Ogólnokształcące z 

Oddziałami 

Dwujęzycznymi 

im. Stefanii 

Sempołowskiej, 

Warszawa 

51 211 

Portugalia Gonçalo 

Fonseca, EN-

PT 

Agrupamento de 

Escolas Póvoa de 

Santa Iria, Póvoa 

de Santa Iria 

21 84 

România Andrei Iulian 

Vișoiu, EN-

RO 

Colegiul Național 

„Ion C. 

Brătianu”, 

Pitești 

32 153 

Slovacia Svetlana 

Mésárošová, 

EN-SK 

Gymnázium, 

Golianova 68, 

Nitra 

13 60 

Slovenia Domen 

Medvešček, 

EN-SL 

Škofijska 

gimnazija, Vipava 

8 37 

Spania Thomas 

Anthony 

Rossall 

Kleczewski, 

ES-EN 

IES Son Pacs, 

Palma de Mallorca 

54 251 

Suedia Tess Linghoff, 

FR-SV 

Klara Teoretiska 

Gymnasium 

20 82 
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Göteborg 

Postgatan, 

Göteborg 

Regatul Unit Oliver Hutton, 

ES-EN 

Canford School, 

Wimborne 

73 313 

TOTAL 740 3 116 

 

 

 

 

În cadrul primei sale vizite în Kosovo, Înaltul Reprezentant/vicepreședintele 

Josep Borrell, a lansat un proiect finanțat de UE pentru îmbunătățirea 

performanței de mediu a termocentralei „Kosovo B”, cel mai mare producător de 

energie electrică din Kosovo. Proiectul va reduce considerabil emisiile, va contribui 

la aprovizionarea cu energie fiabilă și curată și va îmbunătăți sănătatea și starea de 

bine a populației. Mai precis, acest proiect va reduce poluarea aerului în Kosovo, 

reducând de 35 de ori emisiile de pulberi nocive și de 4 ori emisiile de oxizi de azot, 

aliniindu-le la standardele UE. 

Înaltul Reprezentant/vicepreședintele Josep Borrell, a declarat: „Poluarea 

aerului este una dintre cele mai grave probleme de mediu care afectează Balcanii 

de Vest, inclusiv Kosovo. Prin această investiție, UE contribuie în mod concret la 

îmbunătățirea calității mediului în Kosovo și în regiune, precum și la îmbunătățirea 

sănătății și a stării de bine a populației. Pactul ecologic european privește întreaga 

Europă, inclusiv Kosovo. Proiectul lansat astăzi este un prim pas în această direcție. 

VIZITĂ ÎN KOSOVO 
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Sperăm și ne așteptăm ca factorii de decizie din Kosovo să dea dovadă de aceeași 

hotărâre ca și noi.” 

Prin intermediul Instrumentului de asistență pentru preaderare al Comisiei 

(IPA), UE acordă o finanțare de 76,4 milioane EUR pentru filtrele centralei Kosovo 

B. UE a sprijinit și va continua să sprijine, în cadrul implementării Pactului ecologic 

european, mai multe acțiuni de îmbunătățire a calității mediului, de consolidare a 

măsurilor de eficiență energetică și de utilizare la scară mai largă a energiei curate 

și a surselor regenerabile de energie. 
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COMISII 
PRIORITĂȚILE PREȘEDINȚIEI CROATE PREZENTATE ÎN COMISIILE PERMANENTE 

 

Miniștrii croați au prezentat, în cadrul unor reuniuni ale comisiilor 

permanente ale PE, în perioada 20 - 27 ianuarie a.c., prioritățile președinției 

croate a Consiliului UE.  

 

COMISIA PENTRU MEDIU, SĂNĂTATE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ ALIMENTARĂ 

(ENVI) 

Milan Kujundžić, ministrul croat al sănătății, a menționat că donarea și 

transplantul de organe, precum și problemele legate de îmbătrânire și cancer sunt 

tratate ca fiind cele mai importante priorități pe agenda președinției croate. 

PARLAMENTUL 

EUROPEAN 

PARLAMENTUL 

EUROPEAN 

27 ianuarie –  

2 februarie  

2020 

Bruxelles 

Din activitatea comisiilor permanente  

și a mini-plenului  
 

https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/search?start-date=&end-date=&start=40
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/search?start-date=&end-date=&start=60
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Parlamentarii europeni au fost interesați de o serie de probleme, care au vizat 

alimentele etichetate în funcție de nutrienți, obezitatea, perturbatorii endocrini, 

eutanasierea și insuficiența medicamentelor.  

Marija Vučković, ministrul croat al agriculturii, a subliniat rolul acesteia în 

conservarea mediului, precum și aspecte legate de siguranța alimentelor, 

sănătatea plantelor, reducerea pesticidelor și bunăstarea animalelor. 

Tomislav Ćorić, ministrul croat al mediului și energiei, a declarat că 

prioritățile includ tranziția la neutralitatea climatică până în 2050 și protejarea 

biodiversității. Obiectivele de reducere a emisiilor de gaze pentru 2030 și legislația 

privind clima, finanțarea, calitatea aerului și a apei și reducerea emisiilor din aviație 

au fost câteva dintre problemele ridicate de parlamentari.  

 

COMISIA PENTRU PESCUIT  (PECH) 

Marija Vučković, ministrul croat al agriculturii, a precizat că legătura dintre 

stocurile de pește stabile și pescuitul durabil ar ghida abordarea președinției 

croate, confirmând că se va concentra pe promovarea negocierilor cu privire la 

Fondul european maritim și pentru pescuit (FEPF). Președinția croată va viza o 

abordare generală privind controlul pescuitului.  

Alte probleme de pe ordinea de zi au inclus acvacultura și cercetarea 

științifică, precum și pregătirile post-Brexit pentru a asigura un acces echitabil la 

ape atât pentru UE, cât și pentru Regatul Unit. 

 



18 
 

COMISIA PENTRU COMERȚ INTERNAȚIONAL (INTA) 

Deputații europeni l-au întrebat pe Gordan Grlić-Radman, ministrul croat al 

afacerilor externe și al afacerilor europene, cum intenționează președinția croată 

să abordeze discordia tot mai mare cu privire la viitorul acord de liber schimb între 

UE și țările Mercosur, cum se va realiza reforma Organizației Mondiale a 

Comențului (OMC) și cum se vor include principiile Pactului ecologic european în 

politica comercială. De asemenea, aceștia au solicitat să se stabilească relații 

comerciale bilaterale cu Taiwan, o linie comercială care să fie adăugată politicii cu 

Africa și să se asigure demnitatea muncii cu partenerii comerciali. 

 

COMISIA PENTRU TRANSPORT ȘI TURISM (TRAN) 

Președinția croată va începe o dezbatere privind stimularea competitivității 

și durabilității sectorului maritim și va lucra la rețeaua transeuropeană de transport 

și la conexiunea „Europa”, a precizat Josep Bilaver, secretar de stat în Ministerul 

mării, transport și infrastructură. În ceea ce privește transportul terestru, drepturile 

pasagerilor feroviari se vor încadra la priorități, precum și taxarea vehiculelor grele 

de marfă: Directiva „Eurovigneta”. În ceea ce privește turismul, președinția croată 

va pleda pentru turismul durabil și va încuraja dezvoltarea regiunilor mai puțin 

dezvoltate și utilizarea tehnologiilor informatice (TIC), a declarat Frano Matušić, 

secretarul de stat în Ministerul Turismului din Croația. Deputații au cerut 

președinției croate să reînceapă discuțiile despre drepturile pasagerilor aerieni și 

despre Cerul unic european. De asemenea, deputații au fost interesați de sectorul 

transportului aerian care nu va conduce la o creștere a emisiilor. Totodată, 

deputații europeni se bazează sprijinul sectorului turismului pentru creșterea 

următorului buget pe termen lung al UE. 

 

COMISIA PENTRU AFACERI EXTERNE (AFET) 

Gordan Grlić Radman, ministrul croat de externe, a precizat că, în cadrul 

președinției croate, se va face tot posibilul pentru a fi promovată extinderea 

Uniunii, ca o modalitate de a investi în stabilitatea și prosperitatea Europei. 

Referindu-se la Balcanii de Vest, ministrul de externe le-a spus deputaților europeni 

că UE nu ar trebui să permită niciunei regiuni europene să se abată de la parcursul 

european. Dl Radman a menționat că țara sa  intenționează să lucreze pentru a-și 

apropia partenerii din Europa de Est și pentru găsirea unei soluții cuprinzătoare 

pentru criza din Ucraina. În ceea ce privește instabilitatea în vecinătatea sudică și 

din Orientul Mijlociu, el a subliniat că este important să se combine eforturile cu 

partenerii internaționali, care să se angajeze la diminuarea tensiunilor, adăugând 

că ar trebui pus accentul pe abordarea migrației și combaterea terorismului. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=LEGISSUM:l24045b
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COMISIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ (REGI) 

Marko Pavić, ministrul croat al dezvoltării regionale și fondurilor UE, se va 

preocupa, în special, cele 3 dosare principale aflate în negocieri interinstituționale 

(Regulamentul privind prevederile comune, Fondul european de dezvoltare 

regională / Fondul de coeziune și Interreg). De asemenea, președinția croată are în 

vedere și examinarea propunerii pentru fondul de tranziție justă, fiind așteaptate 

progrese în curând. În cadrul reuniunii au avut loc schimburi de opinie cu  Ilyana 

Pavlova, vice-președintele Băncii Europene de Investiții (BEI), și cu Elisa Ferreria, 

comisar european, responsabil pentru portofoliul coeziune și reforme. Discuțiile au 

fost concentrate pe noile propuneri ale Comisiei Europene privind mecanismul 

pentru o tranziție justă (JTM) și pilonii acestuia. Deputații europeni au cerut 

președinției croate să se asigure că propunerile lor bugetare actualizate nu sacrifică 

finanțarea coeziunii și că se vor realiza progrese. 

 

COMISIA PENTRU CULTURĂ ȘI EDUCAȚIE  (CULT) 

În domeniul educației, Blaženka Divjak, ministrul croat al științei și educației, 

a declarat că președinția se va concentra pentru a spori rolul educației în Semestrul 

european pentru a asigura o mobilitate echilibrată, o mai bună pregătire 

profesională pentru profesori și un nou cadru strategic post-2020 pentru educație 

și formare profesională. De asemenea, tineretul din zonele rurale și din cele 

îndepărtate va fi o prioritate, a adăugat, la rândul său, Vesna Bedeković, ministrul 

croat al demografiei, familiei, tineretului și politicii sociale. Krešimir Šamija, 

secretar de stat adjunct pentru sport, va urmări, în perioada președinției croate, 

pe dezvoltarea potențialului uman în domeniul sportului, și dobândirea unor 

abilități și competențe profesionale pentru formatori și antrenori. Sprijinirea 

mobilității în sectoarele culturale și creative este printre principalele obiective, a 

fost de părere Nina Obuljen Koržinek, ministrul croat al culturii. 

 

COMISIA PENTRU PIAȚĂ INTERNĂ ȘI PROTECȚIA CONSUMATORILOR (IMCO) 

Susținerea digitalizării, eliminarea barierelor nejustificate de pe piața unică 

și asigurarea protecției consumatorilor au fost printre problemele discutate cu 

Darko Horvat, ministrul croat al economiei, antreprenoriatului și artizanatului. 

Deputații europeni au solicitat președinției croate  să fie ambițioasă în abordarea 

calității duale a produselor, să își promoveze activitatea privind libera circulație a 

serviciilor și să asigure o mai bună implementare a normelor pieței unice. De 

asemenea, au fost abordate subiecte cum ar fi inteligența artificială (IA) și 

https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/newsroom/news/2020/01/14-01-2020-financing-the-green-transition-the-european-green-deal
https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/newsroom/news/2020/01/14-01-2020-financing-the-green-transition-the-european-green-deal
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economia circulară, ministrul croat considerând că UE are tot ce trebuie pentru a 

deveni lider în domeniul inteligenței artificiale, bazându-se  pe valorile proprii. 

 

COMISIA PENTRU AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ (AGRI) 

Președinția croată se va îndrepta către un buget ambițios în care politica 

agricolă comună (PAC) va rămâne prioritară, a precizat Marija Vučković, ministrul 

croat al agriculturii. În acest context, va impune ca PAC să fie simplificată și 

reformată într-un mod mai durabil și se va concentra pe strategia „Direct din fermă 

în furculiță” și pe noua strategie forestieră a UE pentru 2020. În timp ce o parte a 

deputaților europeni a vrut să se asigure că fondurile disponibile pentru fermierii 

din UE reprezintă o măsură imperativă, alții au subliniat că securitatea alimentară 

a UE ar trebui să rămână principalul punct de vedere al PAC.  

 

COMISIA PENTRU AFACERI ECONOMICE ȘI MONETARE (ECON) 

Zdravko Marić, președintele ECOFIN, a precizat că revizuirea normelor de 

guvernanță economică, uniunea bancară, realizarea progreselor în constituirea 

unei Piețe unice de capital și finalizarea poziției Consiliului cu privire la programul 

de reformă și sprijin pentru investiții sunt obiectivele principale ale președinției 

croate. De asemenea, impozitarea, împrumuturile neperformante și atenuarea 

consecințelor fiscale negative din tendințele demografice actuale vor fi alte 

domenii de activitate. Deputații europeni au pus întrebări lămuritoare cu privire la 

cadrul de guvernanță economică, instrumentul bugetar prevăzut pentru a ajuta 

statele membre să realizeze reforme structurale, supravegherea financiară și 

bancară, precum și detalii privind impozitarea și spălarea banilor. 

 

COMISIA PENTRU DREPTURILE FEMEII ȘI EGALITATEA DE GEN (FEMM) 

Vesna Bedeković, ministrul croat al demografiei, familiei, tineretului și 

politicii sociale, a declarat că principala prioritate în ceea ce privește egalitatea de 

gen este identificarea obstacolelor cu care femeile se confruntă pe piața muncii și 

creșterea activității acestora. Apreciind că o independență economică mai 

puternică pentru femei este esențială pentru creșterea economică, ministrul croat 

a declarat că va depune eforturi pentru reducerea diferențelor salariale  între femei 

și bărbați. Deputații europeni au solicitat informații despre aspecte legate de 

recentele atacuri privind minoritățile sexuale, despre interzicerea  educației 

sexuale în unele școli din UE, ratificarea Convenției de la Istanbul privind prevenirea 

și combaterea violenței împotriva femeilor, pe care doar 21 de state din UE au 

ratificat-o, precum și despre așa-zisa Directivă „Femeile la bord”, blocată în 

https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en
https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52012PC0614
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Consiliu. Președinția croată urmează să analizeze legătura dintre inactivitatea 

economică a femeilor și obstacolele care împiedică femeile să intre pe piața muncii. 

 

COMISIA PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI AFACERI SOCIALE (EMPL) 

Josip Aladrović, ministrul croat al muncii și al sistemului de pensii, și Vesna 

Bedeković, ministrul croat al demografiei, familiei, tineretului și politicii sociale,  au 

prezentat prioritățile, pentru următoarele 6 luni, în domeniul social. Acestea includ 

realizarea Pilonului European al Drepturilor Sociale, precum și promovarea 

echilibrului muncă-viață privată, egalitatea de gen și participarea sporită a femeilor 

pe piața muncii. Punerea în aplicare a Convenției privind drepturile persoanelor cu 

dizabilități (CRPD) va fi avută în vedere. Deputații europeni au solicitat amănunte 

despre șomajul în rândul tinerilor, despre modul cum se va aplica programul 

Garanția pentru tineret și rolul partenerilor sociali în stabilirea unui salariu minim 

al UE. De asemenea, ei și-au exprimat îngrijorarea cu privire la finanțarea Pilonului 

european pentru drepturile sociale și a viitoarei Garanții a copilului, anunțate 

pentru 2021. O parte dintre parlamentari au fost interesați de stadiul negocierilor 

privind viitorul buget pe termen lung al UE, opunându-se eventualelor transferuri 

din fondurile de coeziune către fondul de tranziție justă. 

 

COMISIA PENTRU BUGETE (BUDG) 

Zdravko Marić, vicepremier și ministrul croat al finanțelor, a precizat că 

obținerea unui acord privind următorul buget pe termen lung al UE (cadrul 

financiar multianual - CFM), va fi problema cea mai stringentă, deoarece este încă 

în discuție în Consiliu, în timp ce PE este gata să negocieze din 2018. Parlamentarii 

europeni au reamintit poziția PE și au reiterat că insistă asupra unei reforme a 

resurselor proprii ale UE. În această situație, vicepremierul Marić a precizat însă, că 

rolul președinției croate în ceea ce privește CFM este limitat. Alte discuții au vizat 

bugetul anual al UE pentru 2021 - Consiliul își va prezenta liniile directoare în 

primăvară - și Programele de sprijinire a reformelor și InvestEU. 
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MINI –PLEN  

COMEMORAREA HOLOCAUSTULUI 

 

Anul acesta se marchează 75 de ani de la eliberarea lagărului nazist de la 

Auschwitz, în 1945, ziua de 27 ianuarie fiind declarată Ziua internațională de 

comemorare a victimelor Holocaustului. Parlamentul European a găzduit, în 29 

ianuarie a.c., o ceremonie în memoria victimelor Holocaustului. 

Termenul Holocaust se referă la uciderea în masă a mai multor persoane, 

aparținând unor grupuri persecutate în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. 

În deschiderea ceremoniei, președintele David Sassoli a declarat: „(…) 

Nazismul și rasismul nu sunt opinii, ci crime. Ori de câte ori citim în ziare articole 

despre acte de violență, atacuri sau insulte rasiste, trebuie să percepem aceste 

atacuri ca fiind adresate fiecăruia dintre noi. Sunt atacuri asupra Europei și asupra 

valorilor pe care aceasta le reprezintă”.  

Invitată de onoare, dna Liliana Segre, senator italian pe viață și 

supraviețuitoare a lagărului de concentrare de la Auschwitz, în vârstă de 89 de ani, 

a ținut să menționeze: „(…) Sunt extrem de emoționată să fiu aici, în Parlamentul 

European. Am văzut, la intrare, toate drapelele colorate ale atâtor țări care sunt 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/international-holocaust-remembrance-day-75th-anniversary-of-the-liberation-of-auschwit
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aici împreună într-un spirit de frăție, unde oamenii vorbesc între ei și se uită unul la 

altul. Nu a fost întotdeauna la fel.”  

Dna Segre a împărtășit experiența ei despre răul provocat la Auschwitz și 

datoria de a fi martor. În discursul său, a amintit de lagărele absolut inumane și de 

„marșurile de moarte”, organizate de naziști în 1945, pe care le-a supraviețuit ca 

tânără, spre deosebire de multe altele: „(…) Au fost vinovați doar că s-au născut”. 

Ea a declarat că are „datoria de a da mărturie, atât timp cât trăiește.” 

Declarațiile președintelui PE, David Sassoli, și ale președintelui Comisiei, 

Ursula von der Leyen, s-au referit la inviolabilitatea demnității fiecăruia și la 

obligația europenilor de a se opune antisemitismului, rasismului și discriminării. 

Președintele Comisiei Europene a declarat că: „Europa nu va rămâne tăcută. Vom 

combate antisemitismul la toate nivelurile. Nu vom permite, niciodată, negarea 

Holocaustului. Vom lupta cu toată forța împotriva discriminării, rasismului și 

excluziunii.” 

După discursuri, deputații europeni au ținut un moment de reculegere. De 

asemenea, la ceremonie au mai participat și dna Anita Lasker-Wallfisch, 

supraviețuitoare și membră a orchestrei femeilor din Auschwitz, precum și Mischa 

și Maxim Maisky, care au interpretat „From Jewish Life: Prayer” de Ernest Bloch la 

violoncel și pian. Cvartetul Karski și Naomi Couquet (mezzo-soprană) au interpretat 

„Kaddish”, piesă a lui lui Maurice Ravel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=1580308344463&date=20200129
https://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/nazism-and-racism-are-not-opinions-but-crimes
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=1580309618063&date=20200129
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VIITORUL EUROPEI  

 

Președinții 

Parlamentului European, 

Consiliului European și Comisiei 

Europene s-au întâlnit la Casa 

Jean Monnet din Bazoches - 

Franța, un loc simbolic pentru 

istoria integrării europene, și au 

dezbătut viitorul Europei, în 30 

ianuarie a.c.  

Cei trei președinți și-au 

prezentat opiniile privind 

provocările geopolitice actuale 

ale Europei, precum și despre 

Conferința privind viitorul Europei. 

În articolul  „O Europă în zorii unei noi ere” - publicat în aceeași zi de cei 3 președinți se face 

referire expresă la plecarea Regatului Unit din UE care marchează un nou capitol în istoria Uniunii 

Europene și la viitorul arhitecturii UE.  

 

„(….) După această noapte, soarele va răsări după 45 de ani de la aderarea Regatului Unit la Uniunea 

Europeană. Pentru noi, în calitate de președinți ai celor trei instituții principale ale UE, va fi inevitabil o zi 

de reflecție și emoții amestecate - așa cum va fi pentru atât de mulți oameni. Gândurile noastre sunt cu 

toți cei care au ajutat să facă Uniunea Europeană ceea ce este astăzi, la cei care sunt îngrijorați de viitorul 

lor sau dezamăgiți să vadă Marea Britanie plecând și la acei membri britanici ai instituțiilor noastre care 

au ajutat la formarea politicilor care au făcut viața mai bună pentru milioane de europeni. Ne vom gândi 

la Marea Britanie și la oamenii săi, la creativitatea, ingeniozitatea, cultura și tradițiile lor, care au fost o 

parte vitală a tapițeriei Uniunii noastre. Aceste emoții reflectă dragostea noastră pentru Regatul Unit - 

ceva care depășește mult calitatea de membru al Uniunii noastre. Am regretat întotdeauna profund 

decizia Marii Britanii de a pleca, dar am respectat-o întotdeauna pe deplin. Acordul la care am ajuns este 

echitabil pentru ambele părți și asigură că milioane de cetățeni ai UE și ai Regatului Unit vor continua să 

își protejeze drepturile în locul pe care îl numesc acasă. În același timp, trebuie să privim spre viitor și să 

construim un parteneriat nou, de durată, între prieteni. Împreună, cele trei instituții europene vor face tot 

ce le stă la dispoziție pentru a avea succes. Suntem gata să fim ambițioși, pentru că fiecare alegere are o 

consecință. Fără libera circulație a oamenilor, nu poate exista libera circulație a capitalurilor, a bunurilor 

și a serviciilor. Fără condiții echitabile privind mediul, forța de muncă, impozitarea și ajutoarele de stat nu 

poate exista acces la cea mai înaltă calitate pe piața unică. Fără a fi membru, nu puteți păstra beneficiile 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200131IPR71509/a-new-dawn-for-europe-op-ed-article-by-eu-presidents
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apartenenței. În următoarele săptămâni, luni și ani, va trebui să desfășurăm câteva dintre ițele bine puse 

în comun între UE și Marea Britanie pe parcursul a 5 decenii. Și pe măsură ce facem acest lucru, va trebui 

să muncim din greu pentru a țese împreună o nouă cale de înaintare, ca aliați, parteneri și prieteni. În timp 

ce Regatul Unit va înceta să mai fie membru al UE, va rămâne parte a Europei. Geografia, istoria și 

legăturile noastre comune, în atâtea zone, ne obligă inevitabil și ne fac aliați naturali. Vom continua să 

lucrăm împreună pentru afaceri externe, securitate și apărare, cu un scop comun și interese comune. Dar 

o vom face în diferite moduri. Nu subestimăm sarcina care se află în fața noastră, dar suntem siguri că, 

prin bunăvoință și hotărâre, putem construi un parteneriat de durată, pozitiv și semnificativ. Însă  ziua de 

mâine va marca și un nou început pentru Europa. Ultimii ani ne-au apropiat - ca națiuni, ca instituții și ca 

oameni. Ne-au reamintit tuturor că Uniunea Europeană este mai mult decât o putere sau o putere 

economică, deoarece reprezintă valori pe care le împărtășim și le apărăm cu toții, suntem puternici pentru 

că suntem împreună. Acesta este motivul pentru care statele membre ale Europei vor continua să-și 

unească forțele și să-și construiască un viitor comun. Într-o epocă a concurenței pentru putere, marcată 

de o geopolitică turbulentă, nici o țară nu poate reține singură valul schimbărilor climatice, să găsească 

soluțiile pentru viitorul digital sau să aibă o voce puternică, în lume. Dar împreună, Uniunea Europeană 

poate. Putem pentru că avem cea mai mare piață internă din lume. Putem pentru că suntem partenerul 

comercial de top pentru 80 de țări. Putem pentru că suntem o Uniune de democrații vibrante. Putem, 

deoarece popoarele noastre sunt hotărâte să promoveze interesele și valorile europene pe scena 
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mondială. Putem, deoarece statele membre ale UE își vor folosi puterea economică considerabilă și 

colectivă în discuțiile cu aliații și partenerii - Statele Unite, Africa, China sau India. Toate acestea ne oferă 

un sentiment reînnoit al scopului comun. Avem o viziune comună asupra locului în care vrem să mergem 

și un angajament de a fi ambițioși cu privire la problemele definitorii ale vremurilor noastre. Așa cum este 

stabilit în Pactul ecologic european, vrem să fim primul continent neutru climatic până în 2050, creând noi 

locuri de muncă și oportunități pentru oameni. Vrem să preluăm conducerea viitoarei generații de 

tehnologii digitale și dorim o tranziție echitabilă, astfel încât să putem susține persoanele cele mai afectate 

de schimbare. Credem că numai Uniunea Europeană poate face acest lucru. Dar știm că putem face acest 

lucru doar împreună: oameni, națiuni, instituții. Și noi, în calitate de președinți ai celor trei instituții, ne-

am angajat să ne jucăm rolul. Această muncă continuă imediat după ce soarele va răsări mâine .” 

 

După această întrevedere, în 31 

ianuarie a.c.,  cei 3 președinți au susținut4 o 

conferință la Parlamentarium - Bruxelles. 

Declarațiile au urmărit provocările specifice 

interne și externe care trebuie abordate în anii 

următori și modul de implicare a cetățenilor, a 

societății civile și a parlamentelor naționale în 

discuțiile și în luarea deciziilor care vor contura 

viitorul Europei. 

 

 „Europa e la începutul unui capitol nou. 

Provocările interne și externe pe care le avem de înfruntat ne reamintesc tuturor că Uniunea Europeană 

este mai mult decât o piață sau o putere economică, este o entitate care se bazează pe valori pe care cu 

toții le împărtășim și apărăm. Nu trebuie să uităm că putem fi mult mai puternici, atunci când acționăm 

împreună. „(…) Întrebați-vă acest lucru: de ce toată lumea vrea să ne împartă astăzi? Pentru că atunci 

când există reguli comune, trăim mai bine și îi apărăm pe cei mai 

slabi. Acolo unde nu există reguli, doar cele mai puternice 

prevalează. Poate că pentru cei care vor să ne împartă le va fi 

frică de o lume cu reguli. În acest moment, consider că 

importanța UE rezidă în răspunsul pe care îl putem da acestei 

întrebări. Nu numai pentru noi, ci pentru o lume globală care 

trebuie să trăiască după reguli. Fără reguli, cei mai puternici vor 

predomina și cei mai slabi vor fi excluși. Și UE nu vrea asta.” - 

David  Sassoli, președintele  Parlamentului European 

                                                           
4 A se vedea declarațiile complete ale lui Davis Sassoli, Charles Michel și înUrsula von der Leyen. 

 

 

 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/future-of-europe-statement-by-david-sassoli-ep-president_I183643-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/future-of-europe-statement-by-charles-michel-president-of-the-european-council_I183760-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/future-of-europe-statement-by-ursula-von-der-leyen-president-of-the-ec_I183761-V_v
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„(…) Astăzi este o zi excepțională pentru Uniunea Europeană. Și, 

probabil,  de aceea avem sentimente mixte. Nu este niciodată un 

moment fericit când cineva pleacă, dar deschidem un nou capitol și 

ne vom dedica toată energia pentru construirea unei Uniuni 

Europene mai puternice și mai ambițioase. Într-adevăr, am avut 

ocazia să avem o dezbatere strategică între instituții pentru a vedea 

cum este posibil să avem o cooperare mai bună, dar și cum este 

posibil să facem față provocărilor: agenda digitală, schimbările 

climatice și să elaborăm o nouă strategie de creștere. La nivel 

european, consider că avem multe puncte forte. Avem valori, libertăți, stat de drept, 27 de democrații, 22 

de milioane de afaceri, o piață unică mare și o piață unică puternică. Și cred că, mai mult decât oricând, 

trebuie să ne gândim cum este posibil să folosim mai multe instrumente pe care le avem, cum este posibil 

să fim mai eficienți, cum este posibil să oferim mai mult pentru cetățeni, pentru toți cetățenii europeni. Și 

sunt convins că, în următoarele luni, Parlamentul, Comisia și Consiliul European vor colabora îndeaproape 

cu prioritățile comune, cu o agendă politică comună pentru a putea demonstra, din nou, că acest proiect 

european unic în istorie este foarte puternic și cu implicații pozitive pentru toți cetățenii europeni. Cred, 

de asemenea, că la nivel internațional, avem multe motive să fim mai încrezători și mai asertivi. Și trebuie, 

cu siguranță, să încercăm să lucrăm împreună pentru a obține mai mult, inclusiv la acest nivel.”  - Charles 

Michel președintele Consiliului European  

 

Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, citându-l pe 

Jean Monnet, părintele fondator al UE, a declarat că: „(…) Nu sunt 

optimistă, nu sunt pesimistă, sunt hotărâtă. (…) Experienţa ne-a arătat 

că forţa nu rezidă într-o splendidă izolare, ci în uniunea noastră unică. 

(…) Îmi doresc cel mai bun parteneriat posibil cu Londra după Brexit, 

(...) însă că va exista întotdeauna o diferenţă.  (…) Este alegerea 

poporului britanic de a fi singur, iar noi respectăm asta. Dar vom 

rămâne vecini. (…) Avem multe lucruri în comun şi trebuie să arătăm 

lumii că putem fi vecini şi că putem lucra foarte strâns, şi este ceea ce 

ne vom strădui să facem.” 
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Texte adoptate 

Miercuri, 29 ianuarie 2020 - Bruxelles  

   Acord privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord 
din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice  

 

 

Texte adoptate 

Joi, 30 ianuarie 2020 - Bruxelles  

   Verificarea prerogativelor 

   Numirea unui membru al Comitetului Unic de Rezoluție 

   Numirea unui membru al Comitetului Unic de Rezoluție 

   Numirea vicepreședintelui Comitetului Unic de Rezoluție 

   Numirea directorului executiv al Autorității bancare europene 

   Un încărcător comun pentru echipamentele radio mobile 

   Diferența de remunerare între femei și bărbați 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezoluții adoptate în sesiunea mini-plenului  

29 -30 ianuarie 2020 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0018_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0018_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0019_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0020_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0021_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0022_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0023_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0024_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0025_RO.html
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Reuniunea Consiliului a fost prezidată de către Marija Vučković, ministrul 

agriculturii din Croația și a avut pe ordinea de zi dezbateri privind: 

 Aspectele agricole ale Pactului ecologic european 

În urma dezbaterii miniștrii au convenit că viitoarea PAC oferă un cadru 

adecvat pentru realizarea neutralității climatice, până în 2050, dar au atras atenția 

asupra faptului că este esențial să se asigure o finanțare adecvată. În acest sens, s-

a discutat despre majorarea bugetului alocat pentru agricultură și valorificarea 

programului Orizont Europa și a Fondului pentru dezvoltare rurală pentru 

îndeplinirea obiectivelor climatice. Nu în ultimul rând, președinția croată a propus 

introducerea pe ordinea de zi a viitoarei reuniuni a strategiei „De la fermă la 

consumator ”. 

PREȘEDINȚIA 

CROATĂ  A 

CONSILIULUI 

UNIUNII 

EUROPENE 

Consiliul agricultură și pescuit  

 

27 ianuarie 

2020  

https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/agrifish/2020/01/27/
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 Regulamentul privind normele tranzitorii în domeniul PAC 

Dezbaterea s-a desfășurat pe baza unei note a președinției croate, în urma 

căreia miniștrii și-au exprimat acordul cu privire la obținerea unei abordări generale 

parțiale, cât mai curând posibil, independent de cifrele din CFM, în vederea 

adoptării, în timp util, a regulamentului de tranziție. De asemenea, miniștrii au 

convenit asupra faptului că normele actuale privind sprijinul financiar ar trebui să 

fie menținute, dar să fie finanțate din fonduri noi. 

Alte subiecte de pe ordinea de zi au vizat:  

▪ Etichetarea în domeniul bunăstării animale: delegația germană a 

prezentat informații despre discuțiile parlamentare care au avut loc în Germania 

cu privire la o etichetare națională care evidențieze alimentele produse în 

conformitate cu standardele privind bunăstarea animalelor, dar care depășesc 

cerințele legale minime, precum și cu privire la susținerea unei etichetări la nivelul 

UE în materie de bunăstare animală pentru astfel de alimente. 

▪ Pesta porcină africană: Comisia Europeană a prezentat rezultatele 

conferinței internaționale la nivel înalt intitulate „Viitorul producției mondiale de 

carne de porc amenințat de pesta porcină africană”. 

▪ Prezentarea de către delegația franceză a Declarației comune a Franței, 

Germaniei și Spaniei privind viitoarea PAC, care a fost semnată în 19 decembrie 

2019 de către miniștrii de resort din aceste state. 

▪ Etichetarea mierii: Slovenia și Portugalia au prezentat o declarație comună 

a mai multor delegații cu privire la indicarea pe etichetă a originii amestecurilor de 

miere. 

 

 

 

 

 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13643-2019-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5174-2020-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5423-2020-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5423-2020-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5404-2020-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5389-2020-INIT/en/pdf
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Reuniunea a fost prezidată de către Andreja Metelko-Zgombić, secretarul 

de stat croat pentru afaceri europene și s-a finalizat prin adoptarea unor concluzii. 

Prima dezbatere, de pe ordinea de zi a reuniunii, a vizat prezentarea de către 

președinția croată a priorităților și a programului de lucru pentru următoarele șase 

luni. Astfel, în domeniul afacerilor generale, principalele priorități ale președinției 

includ următoarele: 

• continuarea lucrărilor la legislația sectorială și orizontală referitoare la 

următorul cadru financiar multianual (CFM); 

• continuarea unei politici de extindere credibile și eficiente către 

Balcanii de Vest și găzduirea unui summit informal UE-Balcanii de Vest la Zagreb, 

în mai 2020; 

• favorizarea coeziunii economice și sociale și promovarea negocierilor 

privind pachetul legislativ privind politica de coeziune în cadrul CFM care să 

permită o retragere ordonată a Regatului Unit din UE și începerea negocierilor 

privind parteneriatul viitor - promovarea UE ca o comunitate de valori. 

Al doilea subiect de dezbatere, înscris pe ordinea de zi, a vizat organizarea 

Conferinței privind viitorul Europei. Miniștrii au schimbat opinii cu privire la 

organizarea Conferinței între 2020 și 2022. În cadrul dezbaterilor s-a lansat ideea, 

că cetățenii europeni trebuie să reprezinte subiectul principal al conferinței, în 

sensul de a fi abordate problematici care contează cu adevărat pentru ei. În acest 

sens, s-au reiterat concluziile Consiliului European din decembrie 2019, potrivit 

cărora ar trebui să se acorde prioritate aplicării Agendei strategice între 2019 și 

2024 și furnizării de rezultate concrete, dezvoltarea politicilor UE pe termen mediu 

și lung pentru a aborda provocările cu care se confruntă Europa.  

Reuniunea Consiliului afaceri generale 
28 ianuarie 

2020  

https://www.consilium.europa.eu/media/42345/st05573-en20.pdf
https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/Vijesti/2019/12%20prosinac/31%20prosinca/web_FINAL_PROGRAMME_EN_FINAL.pdf
https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/Vijesti/2019/12%20prosinac/31%20prosinca/web_FINAL_PROGRAMME_EN_FINAL.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/41768/12-euco-final-conclusions-en.pdf
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Andreja Metelko-Zgombić, secretar de stat croat pentru afaceri europene a 

declarat: „ (…) Cetățenii trebuie să fie în centrul discuțiilor 

despre viitorul Europei - cum putem aborda provocările 

actuale și viitoare și ce fel de Europă ne dorim. Conferința 

privind viitorul Europei va oferi o oportunitate valoroasă de 

a reflecta asupra acestor probleme. Este important să 

ascultăm opinii și opinii diferite într-un mod care să creeze 

încredere și să ne asigurăm că UE îndeplinește efectiv 

așteptările cetățenilor”. 

Miniștrii și-au exprimat, de asemenea, opiniile cu privire la organizarea 

detaliată a conferinței. S-a subliniat necesitatea de a se asigura o reprezentare 

echilibrată a celor trei instituții ale UE și de a fi implicate, pe deplin, parlamentele 

naționale. Mai mulți miniștri și-au exprimat preferința pentru o guvernanță facilă a 

procesului conferinței. 

Nu în ultimul rând, Consiliul a adoptat un raport pe care l-a transmis 

Consiliului European cu privire la deciziile sale recente care au urmărit evoluția 

abaterii bugetare din Ungaria și România, inclusiv faptul că s-a luat act de faptul că, 

la 5 decembrie 2019, Consiliul a decis că Ungaria și România nu au întreprins acțiuni 

eficiente pentru a remedia abaterea semnificativă observată de la calea de ajustare 

spre obiectivele bugetare pe termen mediu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5044-2020-INIT/en/pdf
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Cea de-a 6-a reuniune a Consiliului de asociere a fost prezidată de Oleksiy 

Honcharuk, prim-ministrul Ucrainei. Delegația UE a fost condusă de Josep Borrell, 

Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate. 

Consiliul a examinat punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Ucraina 

și evoluțiile legate de suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei. A fost 

acordată o atenție sporită mai multor domenii de interes cum ar fi: reformele 

politice, statul de drept și securitatea și cooperarea economică. 

Consiliul a luat act de rezultatele concrete pe care punerea în aplicare a 

Acordului de asociere continuă să le aducă în beneficiul cetățenilor UE și a celor din 

Ucraina. Acest lucru se poate demonstra, printre altele, prin creșterea comerțului 

bilateral cu 13% în primele 9 luni din 2019 comparativ cu 2018. 

„(...) Pentru Uniunea Europeană, statele membre și 

cetățeni, o Ucraină sigură, prosperă și democratică 

înseamnă o investiție importantă în viitor” - Josep Borrell, 

Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și 

politica de securitate (…).” 

Consiliul de asociere a analizat, de asemenea, 

situația actuală din estul Ucrainei, precum și punerea în 

aplicare a acordurilor de la Minsk, inclusiv a aspectelor umanitare, și a discutat 

despre nerecunoașterea anexării ilegale de către Federația Rusă a Republicii 

Autonome Crimeea și a orașului Sevastopol. 

 

 

 

 

Consiliul de asociere UE-Ucraina 28 ianuarie 

2020 Bruxelles 

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/01/28/joint-press-statement-following-the-6th-association-council-meeting-between-the-eu-and-ukraine/pdf
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În marja președinției croate a Consiliului Uniunii Europene a fost organizată 

o conferință care a avut ca obiectiv reducerea diferenței ratei de ocupare a forței 

de muncă între femei și bărbați, prin abordarea factorilor de influență în vederea 

participării depline a femeilor pe piața muncii.  

Discuțiile s-au axat pe evidențierea măsurilor eficiente în reducerea unui 

decalaj al ratei de ocupare a forței de muncă între femei și bărbați. În cadrul 

dezbaterilor s-a luat în considerare și posibilitatea consolidării instrumentelor de 

monitorizare și evaluare,  aplicate la nivelul Uniunii Europene. 

În cadrul sesiunilor conferinței au fost identificate o serie de provocări cu 

care se confruntă Uniunea Europeană: stabilirea raportului dintre cererea și oferta 

de forță de muncă în funcție de gen, formele atipice de ocupare a forței de muncă, 

îngrijirea pe termen lung pentru membrii dependenți ai familiei în contextul 

echilibrului muncă-viață, precum și molestarea și hărțuirea sexuală la locul de 

muncă.  

Conferința UE privind egalitatea de gen 
30-31 

ianuarie 2020 

Zagreb 

https://eu2020.hr/Events/Event?id=131
https://europa.eu/newsroom/events/eu-conference-gender-equality-participation-women-labour-market-%E2%80%93-benefit-society_en
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Contribuțiile participanților la această reuniune (cercetători, reprezentanți 

ai statelor membre, ai instituțiilor UE și ai ONU, ai organizațiilor societății civile ș.a.) 

au fundamentat proiectul de concluzii al conferinței, cu scopul ca acesta să 

completeze angajamentele politice exprimate până acum de Consiliu, Parlamentul 

European, Comisia Europeană, președinția finlandeză și de alte părți interesate. 

Totodată, a fost prezentat un document elaborat de către Institutul 

European pentru Egalitatea de Gen (EIGE) privind îngrijirea la domiciliu pe o 

perioadă îndelungată „Îngrijirea formală de lungă durată a persoanelor vârstnice și 

a adulților și copiilor cu dizabilități” . 
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Înaintea votului din 29 ianuarie 2020, privind acordul de retragere al Regatului 

Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord din Uniunea Europeană, coordonatorul 

Parlamentului European pentru Brexit, dl Guy Verhofstadt (Renew Europe, 

Belgia), a acordat un interviu în care a vorbit despre protejarea drepturilor 

cetățenilor, despre viitoarele relații UE - Regatul Unit, în special despre rolul 

Parlamentului European în menținerea relațiilor viitoare cu Marea Britanie.  

Dl Verhofstadt a precizat că drepturile cetățenilor vor fi protejate pe mai 

multe niveluri, începând cu nivelul acordului de retragere în sine. Parlamentul 

European a reușit să includă în acord toate drepturile de securitate socială,  

drepturile viitorilor copii și supravegherea judiciară de către Curtea Europeană 

de Justiție. Vor urma, apoi, drepturile cetățenilor la nivelul sistemului de 

înregistrare a cetățenilor UE în vederea obținerii noului statut de ședere în 

Regatul Unit. În acest sens, cetățenii nu vor plăti nici o taxă pentru a obține un 

statut de persoană stabilită, existând o singură cerere pe familie, precum și mai 

multă clemență în ceea ce privește documentele ce dovedesc rezidența. Al treilea 

se bazează pe asigurări din partea autorităților britanice pentru o implementare 

corectă atât a acordului de retragere, cât și a sistemului de înregistrare a 

cetățenilor UE - latura practică a drepturilor cetățenilor.  

Cu toate acestea, rămân de clarificat aspecte cum ar fi necesitatea unui 

document fizic și necesitatea unei autorități de monitorizare cu adevărat 

În noua ordine mondială, UE și Regatul Unit ar putea să 

profite de susținere reciprocă 

27 ianuarie 

2020 
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independente, aspecte pe care Parlamentul European le va clarifica în 

negocierile viitoare. 

Referitor la viitoarele relații UE - Regatul Unit, dl Verhofstadt crede că ar 

fi ideal și am putea avea mai mult decât un acord de liber schimb cu Regatul 

Unit, ceea ce presupune că standardele europene sociale și de mediu vor fi 

respectate în viitoarea relație comercială. De asemenea, bazându-se pe 

încredere, coordonatorul Brexit nu exclude un acord de asociere cu un pilon 

economic, dar și cu cooperarea în materie de poliție, apărare, schimb de 

informații și afaceri externe.  

„În noua ordine mondială, UE și Regatul Unit ar putea să profite de 

susținerea reciprocă” – este de părere coordonatorul PE, Guy Verhofstadt. 

Vorbind despre menținerea relațiilor viitoare cu Marea Britanie, 

Parlamentul European va fi implicat în negocierile prin intermediul grupului de 

coordonare al Regatului Unit care va înlocui grupul de coordonare Brexit 

începând cu 1 februarie a.c., fiind necesară o supraveghere parlamentară în 

comitetul mixt, format din reprezentanți ai guvernului Regatului Unit și ai 

Comisiei Europene. Acest comitet mixt va lua decizii de interpretare cu privire 

la acordul de retragere, inclusiv în ceea ce privește drepturile cetățenilor.  
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După 47 de ani, înaintea retragerii Regatului Unit din UE pe 31 ianuarie 

20205, Parlamentul European a votat, în 29 ianuarie a.c.,  în plenul său, Acordul 

de retragere a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea 

Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice.  

Parlamentul European a aprobat6  Acordul de retragere UK-UE înaintea 

transmiterii către Consiliu, pentru ultima etapă din procesul de ratificare, cu 

621 voturi pentru, 49 

împotrivă și 13 abțineri.  

Pentru a intra în 

vigoare, Acordul de 

retragere dintre Uniunea 

Europeană şi Regatul Unit 

trebuie aprobat de către 

Parlamentul European cu 

majoritatea simplă a 

voturilor exprimate (în 

conformitate cu articolul 50 al Tratatului privind Uniunea Europeană), înainte 

de a fi supus unui vot final (cu majoritate calificată) în Consiliu. Prin acest vot, 

Acordul pentru retragerea Regatului Unit a depășit penultimul obstacol 

înaintea intrării în vigoare. Procesul va fi finalizat printr-un vot cu majoritate 

calificată în Consiliu, Brexit urmând să aibă loc la data stabilită, 31 ianuarie 

2020.  

                                                           
5 Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord va părăsi blocul comunitar, la care a aderat în 1973, pe 31 ianuarie 
2020 la miezul nopţii, ora Bruxellesului (23:00 GMT), atunci când drapelul acestei ţări va fi retras de la instituţiile 
Uniunii Europene. În urmă cu 3 ani şi jumătate, 52% din populaţia Regatului Unit a votat, într-un referendum, în 
favoarea ieşirii ţării din Uniunea Europeană. Dacă Regatul Unit ar decide cândva să revină în UE, ţara ar trebui să se 
supună procedurii de aderare obişnuite. Dintre cele 73 de locuri din Parlamentul European deţinute de britanici şi 
care vor rămâne vacante, 27 vor fi redistribuite, iar 46 vor fi rezervate viitoarelor noi state membre. Londra nu va 
mai avea dreptul de a prezenta un candidat la postul de comisar european. De altfel, deja nu mai există un 
reprezentant britanic în Colegiul comisarilor, premierul Boris Johnson refuzând să propună unul în noua Comisie 
Europeană. Şeful executivului britanic nu va mai fi invitat la Consiliile Europene, iar membrii guvernului nu vor mai 
participa la reuniunile ministeriale ale UE. În calitate de cetăţeni ai unei ţări terţe, britanicii nu vor mai putea pretinde 
posturi de funcţionari la Bruxelles. Aceia dintre ei care au obţinut o dublă naţionalitate vor putea rămâne în funcţii. 
În schimb, Regatul Unit, al doilea contributor net la bugetul Uniunii Europene, după Germania, va continua să 
plătească până la finalul perioadei de tranziţie - 31 decembrie 2020. 
6 Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 29 ianuarie 2020 privind proiectul de decizie a Consiliului 
referitoare la încheierea Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea 
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice  - XT 21105/3/2018 – 2018/0427(NLE) 

Acordul pentru Brexit a fost aprobat de Parlamentul 

European 

29 ianuarie 

2020 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0018_RO.html
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0001.02/DOC_1&format=PDF
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Votul a fost precedat de o dezbatere care a evaluat stadiul actual al 

procesului de retragere și provocările viitoare. La dezbatere au fost invitați  

preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, preşedintele Consiliului 

European, Charles Michel, negociatorul-şef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, 

vicepreşedinte pentru relaţii interinstituţionale al Comisiei Europene, Maros 

Sefcovic, și Nikolina Brnjac (Croația), secretar de stat pentru afaceri europene, 

reprezentând Președinția Consiliului. Votul din Parlamentul European a avut 

loc  după finalizarea procesului de ratificare în Regatul Unit şi după avizul 

favorabil dat de Comisia pentru afaceri constituţionale a PE (AFCO).  

Comentând importanța istorică a votului, cei mai mulți dintre vorbitori 

au subliniat, în numele grupurilor lor politice, faptul că retragerea Regatului 

Unit nu reprezintă un final de drum pentru relația UE-UK și că legăturile care 

unesc popoarele Europei sunt puternice și așa vor rămâne. Totodată, se știe 

deja că negocierile privind relația viitoare dintre UE și Regatul Unit vor fi dificile, 

mai ales având în vedere calendarul prevăzut de Acordul de Retragere. De 

asemenea, există lecții de învățat din Brexit care ar trebui să influențeze viitorul 

Uniunii Europene.  

Vorbitorii au mulțumit Regatului Unit şi deputaților britanici din 

Parlamentul European pentru contribuția lor din perioada în care Regatul Unit 

a făcut parte din Uniunea Europeană. După anunţul rezultatului votului de 

către preşedintele PE, David Sassoli, în sala de plen a fost auzit „Auld Lang 

Syne”, un cântec 

tradiţional scoţian de 

rămas-bun. 

La scurt timp, 

președintele 

Parlamentului European 

a semnat scrisoarea prin 

care informează Consiliul 

că Parlamentul European 

a ratificat acordul de 

retragere a Regatului Unit 

din UE.  

Pentru a intra în 

vigoare, acordul de 

retragere va fi supus unui 

https://www.europarl.europa.eu/ep-live/ro/plenary/search-by-date
https://www.youtube.com/watch?v=OwC1E6TH0f8
https://www.youtube.com/watch?v=OwC1E6TH0f8
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vot final (cu majoritate calificată) în Consiliu, printr-o procedură scrisă care ar 

trebui să fie o formalitate. Perioada de tranziţie, care începe la 1 februarie 

2020, va dura până la finalul lunii decembrie 2020. Orice acord privind viitoarea 

relaţie dintre UE şi Regatul Unit trebuie finalizat înainte de acest termen, 

pentru a putea intra în vigoare de la 1 ianuarie 2021. Perioada de tranziţie 

poate fi prelungită o dată cu 1 sau 2 ani, dar decizia trebuie luată de către 

Comitetul mixt UE - Regatul Unit, înainte de 1 iulie a.c. Parlamentul European 

va trebui să aprobe orice acord privind relaţia viitoare. În cazul în care acest 

acord va include prevederi referitoare la competenţe partajate între UE şi 

satele membre, va fi necesară şi ratificarea de către parlamentele naţionale. 

Grupul de coordonare al Parlamentului European pentru Regatul Unit, 

condus de către deputatul german David McAllister, preşedintele Comisiei 

pentru afaceri externe (AFET), va ţine legătura cu Grupul operativ pentru 

relaţiile cu Regatul Unit (Task Force for Relations with the United Kingdom) şi 

se va coordona cu Comisia AFET şi Comisia pentru comerţ internaţional (INTA), 

precum şi cu toate celelalte comisii care au atribuţii în acest domeniu. 

Parlamentul European va urmări, îndeaproape, activitatea lui Michel Barnier, 

negociatorul-şef al UE pentru Brexit, şi va continua să influenţeze negocierile 

prin intermediul rezoluţiilor. Acordul final va avea nevoie de aprobarea 

Parlamentului European. 

Tratativele oficiale între UE şi Londra privind viitoarea lor relaţie vor 

putea începe după ce mandatul de negociere va avea aprobarea statelor 

membre UE. Negociatorii UE şi cei britanici vor lucra intens la un document 

pentru a definitiva, cât mai mult posibil, din viitorul parteneriat, astfel încât 

acesta să poată fi pus în aplicare la data încheierii perioadei de tranziţie. După 

prima rundă a negocierilor privind Brexitul, Regatul Unit şi UE au căzut de acord 

asupra aspectelor financiare ale raportului comun din decembrie 2017, Londra 

urmând să achite o „factură a divorţului”  în valoare de aproximativ 39 miliarde 

lire sterline net. În cazul unei extinderi a perioadei de tranziţie, vor fi necesare 

alte tratative pentru a suplimenta plăţile Londrei către vistieria UE, întrucât 

Regatul Unit ar trebui să achite cheltuielile ce revin oricărui alt stat membru cu 

drepturi depline. 
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 „(…) Este o zi tristă pentru 

parlamentul nostru. (…) Într-o zi ca asta 

trebuie să fim şi mai uniţi. (…) Sunt extrem 

de trist când mă gândesc că am ajuns la 

acest moment. Aproape 50 de ani de 

integrare nu pot dispărea uşor. Va trebui cu 

toţii să muncim din greu ca să construim o 

nouă relaţie, având mereu în vedere 

interesele cetăţenilor şi protejarea 

drepturilor acestora. Nu va fi simplu. Vor 

exista situaţii dificile care ne vor pune la 

încercare viitoarea relaţie. Ştiam acest lucru de când a început Brexit. Totuşi, 

sunt convins că vom putea să depăşim orice neînţelegeri şi să găsim mereu un 

numitor comun.” - David Sassoli, preşedintele Parlamentului European  

Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a făcut mai multe 

declarații în cadrul plenului Parlamentului European, reunit la Bruxelles, în 29 

ianuarie a.c., și a menționat că garanţiile solide de concurenţă corectă din 

partea Regatului Unit sunt o precondiţie pentru un nou acord comercial cu 

Uniunea Europeană după Brexit, accentuând că cele două părţi trebuie să 

lucreze mână în mână în domenii precum securitatea şi combaterea schimbării 

climatice. În discursul său a citat-o pe scriitoarea George Eliot, menționând că 

„numai în agonia despărţirii privim în profunzime dragoste”. 

„(…) Nici un parteneriat nu 

va asigura beneficiile ce decurgeau 

din apartenenţa la Uniunea 

Europeană. (….) Luăm în 

considerare un acord de liber 

schimb cu zero tarife şi zero cote. 

Dar precondiţia este ca afacerile 

din UE şi britanice să continue să 

concureze de pe picior de egalitate. 

Cu siguranţă nu vom expune 

DECLARAȚII POLITICE 
29 

ianuarie 

2020 
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companiile noastre unei concurenţe neloiale. (…) Cu cât îşi ia Marea Britanie 

mai multe angajamente de respectare a regulilor noastre (...), cu atât va fi mai 

deschis accesul către piaţa unică. (…) Vreau ca UE şi Regatul Unit să rămână 

buni prieteni şi buni parteneri. (…) Trebuie să ne dedicăm toată energia, 24 de 

ore din 24 şi 7 zile din 7 pentru a ajunge la rezultate. (…) Vă vom iubi mereu şi 

nu vom fi niciodată departe. Trăiască Europa!" 

 

 „(…) În aceste negocieri un 

principiu este clar: dacă părăseşti 

Uniunea Europeană, pierzi 

avantajele clubului. Cu alte cuvinte, 

dacă doreşti să ai acces la piaţa 

noastră, trebuie să respecţi regulile 

noastre. Abordarea noastră nu are 

nimic de-a face cu pedeapsa. Pur şi 

simplu este rezultatul referendumului şi al alegerilor guvernului britanic. Mai 

precis: nu acceptăm vreun gen de acord în stil Singapore cu Londra, care ar 

submina economia noastră socială de piaţă europeană.” - Manfred Weber, 

liderul grupului europarlamentar al Partidului Popular European 

După ce a recunoscut că Brexitul este „şi un eşec al Uniunii”, raportorul 

Parlamentului European pentru Brexit a precizat că îşi doreşte o Europă 

reformată, mai eficientă, debarasată de regulile unanimităţii şi de regimurile 

de excepţie. 

„(…) Pentru a fi clar, votul de astăzi nu este în favoarea sau împotriva 

Brexit. Este trist să vedem cum pleacă o ţară care ne-a salvat de două ori, o ţară 

care şi-a dat de două ori sângele pentru a elibera Europa. (…) Brexitul a început 

odată cu acordarea excepţiilor (opt-outs) 

şi a drepturilor de veto, întrucât astfel s-a 

permis să fii cu un picior în Uniunea 

Europeană şi cu unul în afara ei. (…) Ne 

veţi lipsi! (…) Acesta este un vot, nu un 
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adio; este doar un la revedere.” - 

Guy Verhofstadt, coordonator 

Brexit Steering Group, fostul 

premier al Belgiei  

 „(…) Regret că Regatul Unit 

a ales să fie solitar, în loc să fie 

solidar. Este, în mod evident, o zi 

tristă şi gravă. Este o slăbire 

pentru ambele părţi" -  Michel Barnier, coordonator Task Force for Relations 

with the UK,  care va gestiona acum discuţiile privind viitoarea relaţie cu 

Londra. 

 

 „(….) Dacă oamenii îşi întorc faţa de la proiectul 

european, este pentru că au sentimentul că politicile UE 

servesc, înainte de toate, intereselor unei minorităţi în 

detrimentul majorităţii. Brexitul este o lecţie pentru noi 

toţi.” - Phlippe Lamberts, co-preşedinte al grupului Verzilor 

 

Dezbaterea din PE a 

fost şi prilejul unei ultime 

izbucniri a liderului partidului 

Brexit, Nigel Farage. El a 

susţinut un discurs virulent, 

care s-a terminat prin 

ridicarea în picioare a 

membrilor partidului care au 

agitat mici steguleţe ale 

Regatului Unit. Într-o 

conferință de presă,  Nigel Farage a susţinut un discurs cu accente 

triumfătoare, în care a comparat Brexitul cu ruptura dintre Henric al XVIII-lea 

şi Papa de la Roma, în 1534. 
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 „(…) Este probabil cea mai tristă zi 

din viaţa mea de până acum. Brexit este 

ceva care atacă chiar fundaţia identității 

noastre” - Jude Kirton-Darling. 

 

 

Liderul grupului S&D din PE, 

Iratxe Garcia, care nu şi-a putut 

stăpâni lacrimile în cadrul unei 

ceremonii de plecare a deputaţilor 

laburişti, s-a declarat „devastată” de 

această despărţire de foştii colegi 

britanici. 

 

 

 

Consiliul a adoptat, prin procedura scrisă, la 30 ianuarie 2020, decizia 

privind încheierea Acordului de retragere în numele UE. Acest pas are loc în urma 

votului de aprobare al Parlamentului European din 29 ianuarie a.c. și a semnării 

acordului de retragere de către UE și Regatul Unit la 24 ianuarie. 

Acordul de retragere a intrat în vigoare în momentul ieșirii Regatului Unit din 

UE, la 31 ianuarie 2020, ora 24.00 CET. Din acest moment, Regatul Unit nu mai este 

stat membru al UE și este considerat stat terță în raport cu UE. 

Acordul de retragere asigură retragerea ordonată a Regatului Unit din 

Uniune. El vizează drepturile cetățenilor, decontul financiar, o perioadă de 

tranziție, protocoalele privind Irlanda/Irlanda de Nord, Ciprul și Gibraltarul, 

guvernanța și alte aspecte legate de separare. 

Decizia de încheiere a Acordului de retragere 
30 ianuarie 

2020 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/XT-21054-2019-INIT/ro/pdf
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Intrarea în vigoare a acordului de retragere reprezintă sfârșitul perioadei 

prevăzute la articolul 50 din TUE și începutul unei perioade de tranziție care va dura 

până la 31 decembrie 2020. Această perioadă de tranziție prevăzută în acordul de 

retragere urmărește să acorde mai mult timp cetățenilor și întreprinderilor pentru 

a se adapta. 

În perioada de tranziție, Regatul Unit va continua să aplice dreptul Uniunii, 

dar nu va mai fi reprezentat în instituțiile UE. Perioada de tranziție poate fi 

prelungită o singură dată, pentru cel mult unul sau doi ani, în cazul în care ambele 

părți convin asupra acestui lucru înainte de 1 iulie 2020. 

Negocierile privind viitorul parteneriat dintre UE și Regatul Unit vor începe 

după ce Regatul Unit va părăsi UE după încheierea perioadei de tranziție. Cadrul 

pentru viitoarele relații a fost stabilit în declarația politică, care a întrunit acordul 

ambelor părți în octombrie 2019. 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/publications/revised-political-declaration_en
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Câinii și pisicile se numără printre cele mai populare animale de companie în 

UE. Statistic, în fiecare an, multe animale de companie sunt comercializate în mod 

ilegal în UE prin abuz și încălcarea legislației privind circulația animalelor7, care 

vizează traficul și circulația fără acte a animalelor de companie. Pe lângă implicațiile 

negative asupra sănătății publice, bunăstării animalelor și protecției 

consumatorilor, traficul cu animale de companie a devenit și o sursă de venit 

pentru rețelele internaționale de comercianți. Aceasta afectează buna funcționare 

a pieței interne a UE prin impozitele pierdute și prin crearea concurenței neloiale, 

în special prin creșterea vânzărilor on-line. 

Un sondaj realizat de Comisia Europeană, realizat în 2015 și dat publicității 

în 2016, arată că 74% dintre respondenți consideră că animalele de companie ar 

trebui să fie mai bine protejate. Traficul poate duce la condiții inadecvate de 

creștere a animalelor, puii fiind separați de mamele lor prea devreme. Totodată, 

animalele sunt supuse unor călătorii lungi, în condiții de stres, de multe ori fără 

hrană și apă. Traficul poate însemna și risc la adresa sănătății publice, deoarece 

animalele crescute ilegal de multe ori nu sunt vaccinate și pot contribui la 

răspândirea turbării, a paraziților și a bolilor infecțioase la animale și oameni. 

Acesta distorsionează și piața internă, deoarece consumatorii atrași de prețurile 

                                                           
7 A se vedea Regulamentul (UE) nr. 576/2013. 

ELEMENT DE 

INTERES 

GENERAL 

MĂSURI ÎMPOTRIVA TRAFICULUI CU ANIMALE DE COMPANIE 

https://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2096
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32013R0576â
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mici cumpără de multe ori animale de companie on-line, fără să fie conștienți de 

riscuri. 

În acest context, în 21 ianuarie a.c., Comisia pentru mediu și sănătate publică 

(ENVI) a adoptat o propunere de rezoluție prin care s-au solicitat acțiuni împotriva 

comerțului ilicit cu animale de companie. Parlamentul European a cerut, încă din 

2016, un sistem de înregistrare a animalelor de companie compatibil la nivelul 

întregii Uniuni. În prezent, deputații europeni doresc reguli stricte privind creșterea 

animalelor de companie și încurajează statele UE, să pună în practică registre 

pentru crescătorii și vânzătorii autorizați.  

În textul rezoluției adoptate de Comisia ENVI sunt solicitate o serie de măsuri 

pentru combaterea traficului ilegal de animale de companie, inclusiv: 

 un plan de acțiune al UE care să stabilească, în mod clar, care sunt 

responsabilitățile pentru abordarea comerțului ilegal cu animale de companie; 

 o propunere a Comisiei Europene pentru instituirea unui sistem obligatoriu la 

nivelul UE și de înregistrare a câinilor și pisicilor la nivel european, înăsprind 

controalele și aplicând sancțiuni și mai severe împotriva celor care furnizează 

pașapoarte false pentru animale.; 

 o rețea la nivelul UE care să specifice exact care sunt centrele care se ocupă cu 

reproducerea și plasarea legală a puilor de animale;  
 aplicarea legii și a sancțiunilor mai dure pentru cei implicați în afaceri ilegale de 

comerț cu animale de companie (de exemplu crescătorii neautorizați, medicii 

veterinari, servicii publice naționale, operatorii economici ș.a.); 

 o mai bună cooperare, comunicare și instruire între autoritățile vamale și 

veterinare; 

 încurajarea oamenilor să adopte, mai degrabă decât să cumpere, animale de 

companie. 

Rezoluția a fost adoptată cu 66 de voturi pentru și nici o abținere, fiind 

programată să fie dezbătută și 

adoptată în plenul din februarie 

2020. 

 

 

 

 

 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ENVI-OJ-2020-01-20-1_RO.htmlâ
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ENVI-OJ-2020-01-20-1_RO.htmlâ
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/RE/2020/01-20/1189445EN.pdf
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