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PARLAMENTUL EUROPEAN 

 

Dintre rezoluţiile adoptate 

 

În săptămâna 13 - 19 februarie a.c., deputaţii europeni şi-au desfăşurat 
activitatea în cadrul şedinţei plenului, la Strasbourg.  

 

 Priorităţile UE pentru cea de a 61-a sesiune a Comisiei ONU pentru 
statutul femeii (CSW 61) - „Capacitarea economică a femeilor într-o lume 
profesională în schimbare” 

Drepturile femeilor şi egalitatea de gen nu reprezintă numai drepturi fundamentale 
ale omului, ci şi precondiţii necesare pentru impulsionarea dezvoltării şi reducerea 
sărăciei, precum şi un fundament indispensabil pentru o lume paşnică, prosperă şi 
sustenabilă.  

Hărţuirea şi violenţa împotriva femeilor înglobează o gamă largă de încălcări ale  
drepturilor omului şi oricare dintre aceste abuzuri pot lăsa profunde urme psihologice 
şi emoţionale, precum şi vătămări sau suferinţe fizice, care pot deteriora starea generală 
de sănătate a femeilor şi a fetelor, iar, în unele cazuri, pot conduce chiar la moarte.  

Egalitatea între femei şi bărbaţi este un principiu fundamental al UE, consacrat în 
Tratatul privind Uniunea Europeană, precum şi unul dintre obiectivele şi îndatoririle 
sale, iar UE este ghidată de acest principiu şi în acţiunea sa externă, având în vedere că 
ambele dimensiuni trebuie coordonate. 

http://www.unwomen.org/en
http://www.unwomen.org/en
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La împlinirea a 20 de 
ani de la Platforma de la 
Beijing1, guvernele UE 
au recunoscut că nici o 
ţară nu a realizat pe 
deplin egalitatea între 
femei şi bărbaţi, iar în 
ceea ce priveşte 
capacitarea femeilor şi a 
fetelor progresele au 
fost lente şi inegale, 
existând încă lacune 
majore şi forme 
discriminatorii, care au 
determinat astfel noi 
dificultăţi în aplicarea 
celor 12 domenii 
principale din Platforma 
de acţiune. Cu toate 
acestea, se recunoaşte 
contribuţia femeilor pentru reducerea sărăciei, promovarea dezvoltării şi rezolvarea 
celor mai presante provocări mondiale2.  

În acest context, UE trebuie să joace misiunea esenţială de gardian al textelor 
convenite la nivelul ONU cu privire la drepturile femeilor.  

Deputaţii europeni au solicitat prin intermediul rezoluţiei3 votată pe 14 februarie a.c., 
să se reconfirme angajamentul pentru Platforma de acţiune de la Beijing şi pentru 
acţiunile de realizare a egalităţii de gen propuse în aceasta. Angajamentul faţă de 
abordarea dublă a drepturilor femeilor, prin integrarea dimensiunii de gen în toate 
domeniile de politică şi prin aplicarea unor acţiuni specifice pentru drepturile femeilor 
şi egalitatea de gen, trebuie de asemenea, confirmat.  

Parlamentul European adresează Consiliului recomandări pe mai multe direcţii 
privind condiţiile generale pentru capacitarea femeilor şi a fetelor; îmbunătăţirea 
capacitării economice a femeilor şi depăşirea obstacolelor pe piaţa muncii; asigurarea 

                                                           

1 Declaraţia de la Beijin şi Platforma de Acţiune de la Beijing (cea de a patra Conferinţă mondială 
privind femeile, desfăşurată la Beijing în septembrie 1995, Declaraţia şi Platforma de acţiune adoptate la 
Beijing, precum şi documentele finale ulterioare, adoptate în sesiunile speciale Beijing+5, Beijing+10, 
Beijing+15 şi Beijing+20 ale ONU, referitoare la viitoarele acţiuni şi iniţiative pentru aplicarea Declaraţiei 
şi a Platformei de acţiune de la Beijing, adoptate la 9 iunie 2000, 11 martie 2005, 2 martie 2010 şi, 
respectiv, 9 martie 2015) constituie punctul de plecare pentru o strategie pe termen lung ce se desfăşoară 
începând cu anul 1995 pentru împuternicirea femeii şi pentru ca fiecare femeie să îşi atingă adevăratul 
potenţial. Declaraţia de la Beijing, semnată de toţi reprezentanţii delegaţi din 189 de ţări, este un pact 
pentru acţiune pe 12 direcţii prioritare: 1. femeia şi educaţia - formarea profesională; 2. femeia şi 
sănătatea; 3. femeia şi sărăcia; 4. femeia şi violenţa împotriva femeii; 5. femeia şi drepturile 
fundamentale ale omului; 6. femeia şi siguranţa economică; 7. femeia în contextul conflictelor armate; 8. 
femeia şi mijloacele de comunicare în masă; 9. mecanismele instituţionale care implementează politici de 
gen; 10. femeia şi procesul de luare a deciziilor; 11. femeia şi mediul înconjurător; 12. femeia şi copilul de 
sex feminin.  

2 Femeile continuă să producă aproximativ 80% din alimente în ţările cele mai sărace şi sunt, în 
prezent, principalii gardieni ai biodiversităţii şi ai seminţelor pentru culturi. 

3 Recomandarea Parlamentului European din 14 februarie 2017 adresată Consiliului privind 
priorităţile UE pentru cea de a 61-a sesiune a Comisiei ONU pentru statutul femeilor - 2017/2001(INI) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0029+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
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unei participări egale a femeilor la toate nivelurile decizionale; soluţionarea nevoilor 
celor mai marginalizate femei; concretizarea financiară a acestor angajamente şi 
creşterea vizibilităţii lor.  

   În rezoluţie se precizează că trebuie încurajate politicile care promovează 
investiţii pentru a facilita accesul egal al femeilor şi fetelor la educaţie şi la formare 
profesională de calitate, inclusiv la educaţie formală, informală şi non-formală, şi 
politicile pentru eliminarea disparităţilor de gen din aceste domenii şi din toate 
sectoarele, îndeosebi din cele dominate în mod tradiţional de bărbaţi.   

  Totodată, trebuie combătute toate formele de violenţă împotriva femeilor şi a 
fetelor în sfera publică şi în cea privată, ca încălcări grave ale integrităţii lor fizice şi 
psihologice, ce le împiedică să îşi valorifice întregul potenţial; în acest sens trebuie 
făcute  progrese în vederea ratificării depline a Convenţiei de la Istanbul de către toate 
părţile. 

ONU, UE şi statele sale membre, pentru a deveni actori mai eficienţi la nivel global, 
trebuie să îşi intensifice eforturile interne de eliminare a violenţei împotriva femeilor şi 
a violenţei de gen şi să reitereze solicitarea adresată Comisiei  Europene de a propune o 
strategie a UE de combatere a violenţei împotriva femeilor, inclusiv o directivă care să 
stabilească standarde minime.  

Membrii Parlamentului European au recomandat Consiliului să asigure deplina 
implicare a sa şi a Comisiei pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen (FEMM) în 
deciziile privind poziţia UE în cadrul celei de a 61-a sesiuni a Comisiei ONU pentru 
statutul femeilor.  

   De asemenea, Consiliul trebuie să îşi exprime sprijinul ferm pentru activitatea 
desfăşurată de entitatea ONU-FEMEI, care are un rol instituţional central în cadrul 
sistemului ONU în eliminarea violenţei împotriva femeilor şi a fetelor din întreaga lume 
şi în reunirea tuturor părţilor interesate relevante pentru a determina schimbări de 
politici şi pentru a coordona acţiunile.  

 

 Deputaţii cer reformă legală în Albania, şi stat de drept pentru toţi în 
Bosnia şi Herţegovina 

 Albania trebuie să îşi intensifice ritmul reformei judiciare pentru începerea 
negocierilor de aderare la UE, în timp ce Bosnia şi Herţegovina trebuie să depăşească 
diviziunile etnice şi politice şi să rămână unite pe tot parcursul procesului de evaluare a 
cererii de aderare la UE, se precizează în rezoluţiile adoptate pe data de 15 februarie 
2017.  

Albania - Deputaţii europeni salută progresul făcut de Albania privind reformele 
legate de UE şi cer în continuare reformarea sectorului judiciar. În timp acest stat face 
progrese în ceea ce priveşte excluderea infractorilor din funcţia publică, protecţia 
denunţătorilor şi îşi exprimă intenţia de a reevalua judecătorii, procurorii şi consilierii, 
deputaţii europeni se arată preocupaţi încă de corupţie, durata totală a procedurilor 
judiciare şi a interferenţelor politice în cadrul investigaţiilor şi în cazurile din instanţă. 

În dezbaterile dinaintea votului, raportorul Knut Fleckenstein (S&D, DE), pentru 
Albania, a amintit că „(…) încă din vara anului 2014, Albania a fost un candidat la 
aderarea la UE şi de atunci a realizat progrese constante. Adoptarea unei reforme 
judiciare mai amplă este o piatră de hotar pe drumul Albaniei spre aderarea la UE, 
devenind astfel o ţară modernă. Mai puţină corupţie, reducerea infracţiunilor de 
crimă organizată, sunt elemente esenţiale pentru viaţa de zi cu zi din Albania. De 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2b20170215%2bTOC%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fRO&language=RO


PARLAMENTUL EUROPEAN

 

7 

 

aceea, nu ar trebui să amânăm decizia cu privire la începerea negocierilor de aderare 
din nou.”  

În rezoluţia privind Albania4 (adoptată cu 546 de voturi pentru, 85 împotrivă şi 62  
abţineri) se consemnează că punerea în aplicare a unei reforme a justiţiei credibilă, 
progrese în combaterea criminalităţii şi corupţiei, precum şi organizarea unor alegeri 
libere şi corecte organizate în iunie 2017,  ar putea constitui un  avans în  procesul de 
aderare la UE şi o pornire a negocierilor. 

Bosnia şi Herţegovina - Deputaţii europeni au subliniat că UE îşi menţine 
angajamentul faţă de perspectiva europeană a acestui stat de a-şi menţine unitatea şi 
integritatea teritorială. Totuşi, ei consideră inacceptabile eforturile guvernului 
Republicii Srpska de a stabili canale paralele de comunicare cu Comisia Europeană. De 
asemenea, membrii PE îşi exprimă regretul că angajamentul politic declarat de a 
combate corupţia nu a avut rezultate tangibile. Ei văd necesitatea de a se ţine o evidenţă 
în legătură cu controlul eficace al finanţării partidelor politice şi a campaniilor 
electorale, de a se dezvolta proceduri transparente de angajare în sectorul public în 
general, precum şi de a se elimina corupţia în cadrul procesului de achiziţii publice. 

În dezbaterile dinaintea votului, raportorul Cristian Dan Preda (PPE, RO), raportor 
pentru Bosnia şi Herţegovina, a precizat că „(…) anul 2016 a fost un an deosebit de bun 
pentru că Bosnia şi Herţegovina au lansat o cerere oficială de a adera la UE în 
februarie, iar Comisia Europeană a trimis chestionarul în luna decembrie. Un progres 
considerabil a fost realizat şi sperăm că, în curând, Comisia va declara aceste state cu 
statut de ţară candidată. Trebuie să încurajăm autorităţile să rămână pe drumul cel 
bun cu reformele decise în 2015, astfel încât Bosnia şi Herţegovina să  poate deveni o 
ţară eficientă, democratică, bazată pe statul de drept". 

Rezoluţia privind Bosnia şi Herţegovina5 a fost adoptată cu 496 de voturi pentru, 132 
împotrivă şi 67 abţineri. 

 

 Combaterea terorismului şi a luptătorilor străini  

 Pentru a combate ameninţările crescute venite din partea „luptătorilor străini” 
care călătoresc către zone de conflict în scopuri teroriste şi a „lupilor singuratici” care 
planifică atacuri solitare, Parlamentul European a adoptat în data de 16 februarie a.c., 
două rezoluţii privind  combaterea terorismului şi consolidarea controalelor prin 
consultarea bazelor de date relevante la frontierele externe.  

1. Noua directivă6 pentru combaterea terorismului va actualiza cadrul legal 
prezent în UE privind infracţiunile teroriste şi va lărgi acoperirea lor pentru a include 
ameninţări emergente şi prevederi care să asigure o asistenţă imediată acordată 
victimelor şi familiilor lor după un atac7.  

                                                           

4 Rezoluţia Parlamentului European din 15 februarie 2017 referitoare la Raportul Comisiei privind 
Albania pe 2016 - 2016/2312(INI) 

5  Rezoluţia Parlamentului European din 15 februarie 2017 referitoare la Raportul Comisiei pe 2016 
privind Bosnia şi Herţegovina  - 2016/2313(INI) 

6 Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 februarie 2017 referitoare la propunerea de 
directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind combaterea terorismului şi de înlocuire a 
Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului privind combaterea terorismului - COM(2015)0625 –
2015/0281(COD) 

7 De exemplu, statele membre UE ar trebui să se asigure că există servicii de ajutor care să ajute 
familiile să găsească spitalele unde se află rudele lor şi să ajute victimele să se întoarcă în ţările lor de 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0036+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0037+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=20170216&secondRef=TOC&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0046+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
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Lista extinsă de preparative care vor deveni infracţiuni cuprinde:  

 călătorii în străinătate pentru a se alătura unui grup terorist şi/sau a se întoarce 
în UE cu scopul de a comite un atac terorist; 

 recrutare pentru terorism; 

 training sau participarea la training pentru terorism; 

 ajutarea, susţinerea sau încercarea de a face un atac; 

 instigarea publică sau lăudarea terorismului; 

 finanţarea terorismului şi grupurilor teroriste. 

Raportorul Monika Hohlmeier (PPE, DE) consideră că „(..) trebuie să oprim 
atacatorii înainte de comiterea acestor acte mai curând decât să regretăm faptul că 
ele au avut loc. (…) Am obţinut un echilibru între îmbunătăţirea securităţii şi 
respectarea drepturilor omului, pentru că scopul nu este de a avea siguranţă fără 
drepturi.” 

Textul, agreat informal cu Consiliul în luna noiembrie 2016, a fost adoptat cu 498 
voturi pentru, 114 contra şi 29 abţineri. 

După publicarea noilor reguli în Jurnalul Oficial UE, statele membre vor avea la 
dispoziţie 18 luni pentru a le transpune în legislaţia naţională. Marea Britanie, Irlanda 
şi Danemarca nu vor pune în aplicare acestă directivă, dar pot notifica Comisia 
Europeană dacă vor dori să se alăture ulterior.  

2. Tot pe 16 februarie a.c., Parlamentul European a aprobat noi reguli privind 
consolidarea controalelor prin consultarea bazelor de date relevante la 
frontiere în vederea îmbunătăţirii securităţii interne.  Modificarea normelor vin ca un 
răspuns la ameninţările teroriste din Europa (Bruxelles, Paris şi Berlin), precum şi ca 
urmare a apariţiei fenomenului „luptătorilor străini”, adică a cetăţenilor din UE care se 
alătură grupurilor teroriste din zonele de conflict (cum ar fi cele din Daesh în Siria şi 
Irak). 

Toţi cetăţenii din UE şi din state terţe care vin sau pleacă din UE vor fi verificaţi 
sistematic în bazele de date, conform noului regulament8. La graniţele aeriene, statele 
membre pot utiliza verificări ţintite pentru o perioadă de tranziţie de 6 luni după 
intrarea în vigoare a noului regulament. Această perioadă poate fi prelungită ulterior cu 
maximum 18 luni în unele cazuri excepţionale, cum ar fi atunci când aeroporturile nu 
au facilităţi pentru a performa verificări sistematice în bazele de date şi au nevoie de 
timp să se adapteze.  

                                                                                                                                                                                          

origine, dacă au fost prinse într-un atac atunci când se aflau în vizită în alt stat UE. Asistenţa ar trebui să 
includă şi sprijin medical şi psihologic, precum şi consiliere privind aspectele legale şi financiare cum ar 
fi procedurile legale pentru a depune diferite cereri. 
8 Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 februarie 2017 referitoare la propunerea de 
regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 
562/2006 în ceea ce priveşte consolidarea controalelor prin consultarea bazelor de date relevante la 
frontierele externe - COM(2015)0670 –2015/0307(COD) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0047+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
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Aceste reguli au fost agreate cu reprezentanţii Consiliului UE în data de 5 decembrie 
2016. Regulamentul, care schimbă Codul Schengen pentru graniţe (SBC), a fost 
prezentat de Comisia Europeană în luna decembrie 2015. El obligă statele membre să 
efectueze controale sistematice ale persoanelor care traversează graniţele externe ale 
UE în bazele de date cu documente furate şi pierdute, în sistemul de informaţii 
Schengen (SIS) şi în alte baze de date UE relevante. Verificările sunt obligatorii la toate 
graniţele aeriene, maritime şi pe uscat, atât la intrarea, cât şi la ieşirea din UE. 

În dezbaterile care au avut 
loc pe marginea adoptării 
acestui regulament, 
raportorul Monica Macovei 
(ECR, RO), a precizat că „(…) 
securizarea graniţelor 
noastre externe înseamnă 
construirea unui scut 
puternic împotriva 
terorismului în Europa şi 
protejarea dreptului la 
viaţă, corolarul tuturor 
drepturilor. Fiecare viaţă pe 
care o salvăm descoperind 
un potenţial luptător străin 
merită efortul, iar 
verificările sistematice în 
bazele de date sunt un pas obligatoriu către protecţia minimă pe care avem datoria de 
a o asigura cetăţenilor noştri.” 

Rezoluţia a fost adoptată cu 469 de voturi pentru, 120 împotrivă şi 42 de abţineri. 

Regulamentul va intra în vigoare în a 20-a zi după publicarea în Jurnalul Oficial al 
UE,  va fi aplicabil imediat, iar în cele mai multe state membre, simultan. Danemarca, 
Marea Britanie şi Irlanda nu s-au raliat acestui regulament.  

 

 Modificarea Tratatului de la Lisabona 

În cadrul Comisiei pentru afaceri constituţionale (AFCO) şi a Comisiei pentru 
bugete (BUDG) au fost înaintate propuneri9 din proprie iniţiativă care au avut ca scop 
încercări de a motiva necesitatea modificării Tratatului de la Lisabona. În plenul din 16 
februarie a.c. au fost promovate 3 rezoluţii nelegislative care iau avut ca iniţiatori pe 
următorii raportori - Mercedes Bresso (S&D, IT) şi Elmar Brok (PPE, DE); Guy 
Verhofstadt (ALDE, BE)şi Reimer Böge (PPE, DE) şi Pervenche Berès (S&D, FR).  

Principalele propuneri de modificare a textelor tratatului au vizat următoarele: 

 un rol important atât pentru Parlamentul European, cât şi pentru parlamentele 
naţionale, pornind de la realitatea pe care o reprezintă criza refugiaţilor, a situaţiilor şi 
problemelor de politică externă din vecinătatea imediată, de combatere a terorismului, 
care necesită un răspuns colectiv din partea Uniunii. Se subliniază că transparenţa 
decizională a agenţiilor şi organismelor sale informale (cum ar fi Eurogrupul) trebuie 

                                                           

92014/2248(INI), 2014/2249(INI) şi 2014/2249(INI). Se pot consulta Improving the functioning of 
the EU şi Possible adjustments to the EU institutional set-up. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV%3Al14514
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/28346/MERCEDES_BRESSO_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/1263/ELMAR_BROK_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/97058/GUY_VERHOFSTADT_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/97058/GUY_VERHOFSTADT_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/1037/REIMER_BOGE_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/1985/PERVENCHE_BERES_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2014/2248(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2014/2249(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2014/2249(INI)
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-AaG-599272-Improving-functioning-EU-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-AaG-599272-Improving-functioning-EU-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-AaG-599271-Possible-adjustments-EU-institutional-set-up-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20170213PHT62278/20170213PHT62278_original.jpg?epbox[reference]=20170210IPR61804
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consolidată simultan cu creşterea încrederii cetăţenilor în capacitatea lor de a acţiona. 
Deopotrivă, puterile legislative şi dreptul de control al Parlamentului trebuie garantate 
şi consolidate. Este încurajat schimbul de bune practici în domeniul controlului 
parlamentar, între parlamentele naţionale, prin organizarea unor dezbateri periodice 
între miniştri şi comisiile permanente din parlamente, înainte şi după reuniunile 
Consiliului, cu membri ai Comisiei Europene, dar şi cu deputaţii din Parlamentul 
European;  

 o „îmbunătăţire a relaţiilor de lucru dintre Consiliul European şi Parlament”,  
având în vedere că preşedintele Comisiei Europene va fi ales de Parlament la 
propunerea Consiliului European;  

 transformarea Consiliului într-o cameră legislativă autentică, reducând 
structurile acestuia printr-o decizie a Consiliului European, astfel creându-se un sistem 
bicameral (Consiliul şi Parlamentul), iar Comisia Europeană va îndeplini rolul 
executivului. Totodată, „este posibil să fuzioneze funcţia de preşedinte al Eurogrupului 
cu cea de comisar pentru afaceri economice şi financiare, iar, în acest caz, se propune  
ca preşedintele Comisiei Europene să numească acest comisar în funcţia de 
vicepreşedinte al Comisiei; (...) se solicită ca, în cadrul actualului tratat, preşedintele 
şi membrii Eurogrupului să fie supuşi unor mecanisme adecvate de răspundere 
democratică faţă de Parlamentul European, în special ca preşedintele său să 
răspundă la întrebările parlamentare”; 

 se „reaminteşte că statele membre, Parlamentul, Comisia  şi Consiliul, fiecare în 
limita competenţelor sale, trebuie să asigure o mai bună aplicare şi implementare a 
dreptului Uniunii Europene, în conformitate cu obligaţiile care decurg din Carta 
drepturilor fundamentale ale UE”; 

 se recomandă îmbunătăţirea modalităţilor de cooperare atât cu Comitetul 
Regiunilor, cât şi cu Comitetul Economic şi Social European, mai ales în etapa pre-
legislativă, în timpul desfăşurării studiilor de impact, pentru a se garanta astfel că se 
ţine cont de evaluările şi avizele celor două instituţii pe tot parcursul procesului 
legislativ; 

 se propune un Semestru european mai democratic, simplificat şi concentrat;  

 se promovează ideea de a se trece de la unanimitate la votul cu majoritate 
calificată pentru adoptarea cadrului financiar multianual [conform art. 312 (2) din 
TFUE la adoptarea acestuia];  

 se „cere finalizarea rapidă, dar etapizată a Uniunii bancare, pe baza 
Mecanismului unic de supraveghere (MUS), Mecanismului unic de rezoluţie (MUR) şi 
a Sistemului european de garantare a depozitelor (SEGD), care să fie susţinută de un 
mecanism de protecţie adecvat şi neutru din punct de vedere fiscal; se apreciază 
acordul privind mecanismul de finanţare de tip punte, până când Fondul unic de 
rezoluţie va deveni funcţional şi se solicită crearea unei proceduri de insolvabilitate la 
nivel european.” 

 în domeniul social se arată, între altele, că este important „să se promoveze 
ideea unui salariu minim stabilit de fiecare stat membru şi (...) să se adopte o 
propunere legislativă menită să reducă barierele cu care se mai confruntă încă 
angajaţii.” 

Se apreciază că textele oferă doar o evaluare a posibilităţilor legale prevăzute în tratate. 
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 Rolul denunţătorilor în protecţia intereselor financiare ale UE  

 Această iniţiativă, nelegislativă, a raportorului Dennis De Jong (Grupul 
Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică, Olanda) este o preocupare 
specială apărută după dezbaterea studiului „Corupţia şi conflictul de interese în 
instituţiile europene: eficacitatea denunţătorilor”, în care au fost formulate şi 
recomandări referitoare la statutul personalului UE în astfel de situaţii. Raportorul este 
de părere că protecţia denunţătorilor ar trebui să fie abordată într-un context mai larg 
şi ca atare nu se opune unei iniţiative mai ample.  

Textul actualei rezoluţii10 reţine că Parlamentul, în contextul procedurii de 
descărcare de gestiune, are nevoie de informaţii cu privire la orice fel de nereguli, 
întrucât primeşte rapoarte informative şi, în mod frecvent, informaţii din partea 
cetăţenilor şi a organizaţiilor neguvernamentale cu privire la nereguli pentru anumite 
proiecte finanţate parţial sau total de la 
bugetul UE.  

De asemenea, se apreciază că „este esenţial 
să se instituie în regim de urgenţă un cadru 
juridic orizontal, care, stabilind drepturi şi 
obligaţii, să protejeze denunţătorii pe întreg 
teritoriul UE, precum şi în cadrul 
instituţiilor UE11, întrucât denunţarea 
reprezintă o sursă de informaţii esenţială în 
activitatea de combatere a criminalităţii 
organizate şi de investigare a cazurilor de 
corupţie din sectorul public.”  

Se subliniază că interesele UE nu sunt 
apărate deoarece protecţia denunţătorilor nu este garantată în statele membre şi, mai 
mult decât atât, nu sunt raportate neregulile tocmai pentru că oamenii se tem de 
consecinţele denunţului. Din aceste considerente „se deplânge faptul că până acum 
Comisia Europeană nu a reuşit să transmită nici o propunere legislativă prin care să 
garanteze un nivel minim de protecţie a denunţătorilor în Europa” şi, drept urmare, se 
solicită imediat o propunere, după o consultare publică.  

Oficiul european de luptă antifraudă (OLAF) va trebui să elaboreze un raport care să 
conţină o evaluare a măsurilor de protecţie a denunţătorilor.  

Totodată, este de observat faptul că au fost introduse deja norme interne, în statutele 
unor instituţii europene, cu privire la aceste aspecte12. 

 

 

                                                           

10 Rezoluţia Parlamentului European din 14 februarie 2017 referitoare la rolul denunţătorilor în 
protecţia intereselor financiare ale UE - 2016/2055(INI) 

11 Este vorba despre protecţia anonimatului, asistenţă juridică, psihologică şi, dacă este necesar, 
financiară, accesul la diferite canale de informare, programe de soluţii rapide etc. 

12 Conform art.22 (a, b şi c) din Statutul funcţionarilor au fost introduse dispoziţii pentru următoarele 
instituţii: Parlamentul European, Comisia Europeană, Consiliul Uniunii Europene, Curtea de Justiţie a 
Uniunii Europene, Curtea Europeană de Conturi, Serviciul European de Acţiune Externă, Comitetul 
Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor, Ombudsmanul European şi Autoritatea Europeană 
pentru Protecţia Datelor.  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0022+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
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 Consensul european pentru dezvoltare 

 Consensul european privind dezvoltarea prevede o serie de recomandări pentru 
a consolida legătura dintre securitate şi dezvoltare, respectiv ajutor umanitar şi 
dezvoltare. 

Având în vedere Poziţia comună a UE pentru cea de a doua reuniune la nivel înalt a 
Parteneriatului mondial pentru o cooperare eficace în scopul dezvoltării (GPEDC)13, şi 
Strategia globală pentru politica externă şi de securitate a Uniunii Europene14, 
Parlamentul European a adoptat revizuirea Consensului european privind dezvoltarea, 
discutată iniţial în Comisia pentru dezvoltare (DEVE)15 . 

Deputaţii europeni subliniază importanţa unei strategii europene clare de politică 
externă, care impune consecvenţă, în special în ceea ce priveşte pacea şi securitatea, 
migraţia, comerţul, mediul şi schimbările climatice, ajutorul umanitar şi cooperare 
pentru dezvoltare. 

De asemenea, se insistă asupra dialogului politic dintre UE şi ţările partenere, 
consolidarea rolului societăţii civile, egalitatea de gen şi a drepturilor femeilor, 
persoanelor LGBTI şi a altor persoane vulnerabile, în acest context. 

Conform prevederilor prezentei rezoluţii16, deputaţii europeni solicită UE şi statelor  
membre să sprijine ţările în curs de dezvoltare, să dezvolte sisteme fiscale echitabile, 
transparente şi eficiente, reafirmând că un mediu de afaceri stabil este esenţial pentru 
promovarea integrării regionale, creşterea durabilă şi lupta împotriva sărăciei. 

 

 Controlul registrului şi componenţa grupurilor de experţi ale Comisiei 

În contextul procedurii de descărcare de gestiune aplicabilă Comisiei Europene 
(CE), în cadrul exerciţiilor bugetare 2011 şi 2014, ca urmare a lipsei de transparenţă şi a 
dezechilibrelor constatate în ceea ce priveşte componenţa unor grupuri de experţi, 
Comisia pentru bugete (BUDG) a PE, a decis să instituie rezerve bugetare aplicabile 
acestora şi a solicitat să se adopte măsuri în vederea reformării lor. CE şi-a exprimat 
disponibilitatea în a se angaja într-un dialog informal cu un grup de deputaţi pentru 
clarificări. În urma studiului comandat de PE în anul 2015, s-a constatat o serie de 
deficienţe, iar ca răspuns, serviciile CE, au precizat că s-au făcut progrese importante 
privind revizuirea cadrului pentru grupurile sale de experţi, anume reguli orizontale 
(revizuite) şi un registru public îmbunătăţit, dar în realitate nu au dat curs solicitărilor. 

La data de 1 martie 2016, raportorul PE, dl Dennis de Jong (GUE/NGL, Ţările de 
Jos) a publicat documentul de lucru al comisiei pentru control bugetar (CONT), 
expunând principalele preocupări cu privire la regulile orizontale şi la registru. În urma 
dialogului interinstituţional, comisia CONT a subliniat că nu au fost luate în 
considerare toate preocupările exprimate, mai ales cu privire la aplicarea noului cadru 
şi la faptul că nu a organizat o veritabilă consultare publică. 

                                                           

13 Organizată la Nairobi, între 28 noiembrie - 1 decembrie 2016.  
14 Publicată în iunie 2016, comunicarea Comisiei „Comerţ pentru toţi: către o politică comercială şi de 

investiţii mai responsabilă” - COM(2015)497. 
15 Raport referitor la revizuirea Consensului european privind dezvoltarea (2016/2094(INI)), 

raportori Bogdan Brunon Wenta (PPE, PL) şi Norbert Neuser (S&D, DE) 
16 Rezoluţia Parlamentului European din 14 februarie 2017 referitoare la revizuirea Consensului 

european privind dezvoltarea  - 2016/2094(INI) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0026+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0026+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/552301/IPOL_STU(2015)552301_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-578.657%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fRO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2017-0020+0+DOC+PDF+V0//RO
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Prim-vicepreşedintele Comisiei a procedat la un schimb de idei cu 
Ombudsmanul European, cu reprezentanţi ai ONG-urilor şi cu raportorii 
Parlamentului, fiind dezbătute problemele nerezolvate ale participanţilor. Deşi 
discuţiile au fost utile şi au adus soluţii practice problemelor ridicate de PE, cadrul 
adoptat17 de Comisie nu a cuprins nici una dintre aceste soluţii.  

În acelaşi sens, Parlamentul a adoptat rezoluţia referitoare la controlul 
registrului şi componenţa grupurilor de experţi ale Comisiei (2015/2319(INI)), în data 
de 14 februarie a.c. De asemenea, textul relevă lipsa transparenţei anumitor grupuri de 
experţi şi a dezechilibrelor constatate la nivelul componenţei acestora, dar a fost 
apreciat faptul că s-a stabilit o legătură între registrul grupurilor de experţi ale Comisiei 
şi registrul de transparenţă, garantându-se, astfel, o transparenţă îmbunătăţită. 

Îngrijorările majore sunt legate de faptul că deşi întregul proces de selecţie, are 
loc în mod public, ar trebui să se asigure un nivel mai înalt de transparenţă; lipsa 
transparenţei are un impact negativ asupra încrederii cetăţenilor UE în instituţiile 
Uniunii. Este necesar să fie publicate ordinile de zi ale şedinţelor, documentele de 
referinţă, procesele-verbale ale reuniunilor şi deliberările18 grupurilor de experţi; să 
existe garanţia că toate documentele, inclusiv proiectele de acte, sunt comunicate 
Parlamentului şi Consiliului în acelaşi timp în care sunt transmise experţilor din statele 
membre19; să se evidenţieze modul în care Comisia Europeană defineşte o componenţă 
echilibrată şi să analizeze dacă este util un nou mecanism de tratare a plângerilor. CE 
trebuie să identifice experţi care să reprezinte IMM-urile, consumatorii, sindicatele sau 
alte organizaţii de interes public general şi care datorită costurilor implicate, nu au 
putut participa în trecut în grupurile de experţi. De asemenea, Comisia trebuie să 
clarifice cum vor fi evitate conflictele de interese pentru categorii specifice de experţi20. 

Comisia Europeană a transmis că, până în anul 2016, noul cadru pentru 
grupurile de experţi ale acesteia va fi pus în aplicare de toate direcţiile generale, ca 
urmare Parlamentul European solicită acesteia să prezinte un raport privind aplicarea 
şi evaluarea, până cel mai târziu la 1 iunie 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

17
 Decizia Comisiei din 30 mai 2016 instituind reguli orizontale privind crearea şi funcţionarea 

grupurilor de experţi ale Comisiei. 
18 Cu excepţia cazurilor în care o majoritate calificată a membrilor acestora decide că o anumită 

reuniune sau o parte dintr-o reuniune trebuie să se desfăşoare cu uşile închise, să fie publice. 
19 Stabilit prin Acordul interinstituţional privind o mai bună legiferare. 
20 Experţi proveniţi din mediul academic, din institute de cercetare, cabinete de avocaţi, grupuri 

de reflecţie europene şi altele. 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2015/2319(INI)
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/PDF/C_2016_3301_F1_COMMISSION_DECISION_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:123:FULL&from=EN


PRESEDINŢIA MALTEZĂ A CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE

 

14 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESEDINŢIA MALTEZĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 

Consiliul Educaţie, Tineret, Cultură şi Sport  

 

În cadrul reuniunii Consiliului educaţie, cultură,  tineret şi  sport din data de 17 
februarie 2017, miniştrii au adoptat concluziile privind investiţia în tinerii 
Europei. Cu acest prilej miniştrii au susţinut importanţa menţinerii unui rol dinamic 
la nivelul comunităţii a preocupării pentru tineri care să le permită  dezvoltarea acelor 
aptitudini şi competenţe sociale şi civice de care au nevoie pentru a participa activ la 
construirea şi consolidarea unei societăţi mai favorabile incluziunii şi mai democratice. 
Totodată, s-au pronunţat pentru  intensificarea eforturilor de promovare şi protejare a 
valorilor UE, în special a valorilor privind respectarea demnităţii umane, libertatea, 
democraţia, egalitatea şi statul de drept precum şi a drepturilor omului, inclusiv 
drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor, pentru a consolida sentimentul de 
identitate europeană al tinerilor şi încrederea în proiectul UE .  

La această reuniune a fost înaintată  propunerea de instituire a unui Corp 
european de solidaritate care  face parte din pachetul de măsuri propus de Comisie 
şi adoptat în luna decembrie 2016 - „Investiţia în tinerii Europei”21. Obiectivul principal 
al Corpului european de solidaritate este de a se promova solidaritatea şi de a consolida 
coeziunea în cadrul societăţii europene, de a facilita participarea unui număr mai mare 
de  tineri fie în cadrul activităţilor de voluntariat, fie prin dobândirea de experienţă 
profesională  în vederea ocupării unui loc de muncă.  

În decursul lucrărilor miniştrii au mai  adoptat concluziile  privind incluziunea în 
diversitate pentru a atinge o educaţie de înaltă calitate pentru toţi. Au fost 
reafirmate o serie de idei, între care: faptul că politicile din domeniul educaţiei joacă un 
rol esenţial în promovarea incluziunii şi a respectului pentru diversitate în Uniunea 
Europeană şi că asigurarea unei educaţii de înaltă calitate şi favorabile incluziunii ar 
trebui să fie prioritară; garantarea educaţiei şi  formării de înaltă calitate pentru toţi, 
bazate pe incluziune, egalitate, echitate, competenţe adecvate şi valori, va contribui la 
stimularea capacităţii de inserţie profesională, a spiritului antreprenorial, a gândirii 
inovatoare, a aptitudinilor şi competenţelor digitale şi a dezvoltării holistice a 
cursantului pentru cetăţenia activă; egalitatea de şanse pentru toţi este esenţială, dar  

                                                           

21 COM(2016) 940 final 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5860-2017-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15421-2016-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5741-2017-INIT/ro/pdf
https://webgate.ec.europa.eu/mtatec/translateTextSnippet.html
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nu suficientă: este necesar ca „echitatea” să fie urmărită în obiectivele, conţinutul, 
metodele de predare şi formele de învăţare prevăzute de sistemele de educaţie şi 
formare profesională pentru a se atinge o educaţie de înaltă calitate pentru toţi; statele 
membre ar trebui  să încurajeze o cooperare  mai strânsă şi o abordare inovatoare între 
educaţie şi alte domenii relevante, precum cultura, tineretul, sportul, ocuparea forţei de 
muncă, protecţia socială, securitatea şi alte canale de acţiune privind incluziunea 
socială. 

Consiliul a mai susţinut o dezbatere cu privire la contribuţia  pe care o au educaţia 
şi formarea profesională la coeziunea socială şi la promovarea valorilor comune 
europene în cadrul Semestrului european 2017. Miniştrii au abordat, în mod special, 
posibilele măsuri pentru a reduce inegalităţile din domeniul educaţiei, din cauza 
disparităţilor socio-economice, astfel cum au fost confirmate de rezultatele unui studiu 
PISA22 din anul 2015. De asemenea, miniştrii au analizat modalităţi  prin care 
programele de educaţie şi formare profesională din statele membre ar putea fi 
îmbunătăţite stabilind obiective naţionale şi europene.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

22 Programul pentru evaluarea internaţională a elevilor (PISA) 
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Constatarea neîndeplinirii obligaţiilor 

Cazurile de neîndeplinire a obligaţiilor de către statele membre din 
luna februarie  

Prin pachetul lunar de decizii din cadrul procedurilor de constatare a 
neîndeplinirii obligaţiilor, Comisia Europeană iniţiază sau continuă demersul juridic 
împotriva statelor membre care nu şi-au îndeplinit obligaţiile care le revin în temeiul 
legislaţiei UE.  

A. Ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale şi incluziune 

Avize motivate: 

1. Sănătate şi securitate: Comisia solicită Portugaliei să notifice transpunerea 
Directivei privind câmpurile electromagnetice; 

2. Libera circulaţie a lucrătorilor: Comisia 
solicită unui număr de 8 state membre să 
notifice transpunerea completă a Directivei care 
are ca scop facilitarea exercitării dreptului 
cetăţenilor UE de a lucra în străinătate 

Comisia a hotărât să transmită avize 
motivate Austriei, Ciprului, Republicii Cehe, 
Estoniei, Lituaniei, Luxemburgului, Portugaliei 
şi României privind neîndeplinirea obligaţiei 
de transpunere completă în legislaţia lor 
naţională a directivei privind dreptul cetăţenilor 
UE de a lucra într-un alt stat membru (Directiva 
2014/54/UE). Obiectivul directivei este de a 
permite persoanelor care lucrează sau care îşi 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32014L0054
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32014L0054
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caută un loc de muncă în altă ţară din UE să îşi exercite mai uşor dreptul la liberă 
circulaţie garantat de legislaţia UE. Ea prevede măsuri pentru a sprijini şi proteja 
cetăţenii mobili ai Uniunii, pentru a asigura un acces mai bun la informaţiile privind 
drepturile la liberă circulaţie, pentru a combate discriminarea pe motive de 
naţionalitate în ceea ce priveşte accesul la locurile de muncă, remunerarea şi alte 
condiţii de muncă, precum şi pentru a depăşi obstacolele nejustificate din calea liberei 
circulaţii. Statele membre aveau obligaţia de a transpune această directivă şi de a 
comunica măsurile naţionale de transpunere Comisiei până la 21 mai 2016. Ca urmare a 
scrisorilor de punere în întârziere trimise de Comisie în septembrie 2016, Comisia 
Europeană a hotărât să trimită avize motivate acestor state membre. Dacă autorităţile 
din aceste state membre nu iau măsuri în termen de două luni, cazul poate fi înaintat 
Curţii de Justiţie a UE. 

3. Detaşarea lucrătorilor: Comisia îndeamnă 9 state membre să notifice 
transpunerea completă a Directivei de punere în 
aplicare 

Comisia Europeană a decis să trimită avize 
motivate Republicii Cehe, Ciprului, Spaniei, Croaţiei, 
Luxemburgului, Portugaliei, României, Sloveniei 
şi Suediei cu privire la neîndeplinirea obligaţiei de 
notificare a transpunerii complete în legislaţia lor 
naţională a Directivei (Directiva 2014/67/UE) de 
stabilire a măsurilor şi mecanismelor de control 
necesare pentru o implementare, punere în aplicare 
şi o executare mai bună şi mai uniformă a detaşării 
lucrătorilor, astfel cum prevede Directiva 96/71/CE. Actele cu putere de lege şi actele 
administrative ale statelor membre necesare pentru a se conforma Directivei de punere 
în aplicare a Directivei privind detaşarea lucrătorilor trebuiau să intre în vigoare până la 
18 iunie 2016, iar Comisia trebuia informată imediat în acest sens. Având în vedere că 
autorităţile acestor state membre încă nu au notificat Comisia cu privire la adoptarea 
măsurilor necesare, Comisia a hotărât să trimită acestor state avize motivate. Dacă 
autorităţile naţionale nu iau măsuri în termen de două luni, cazul poate fi înaintat 
Curţii de Justiţie a UE. 

B. Energie 

Un aviz motivat: 

1. Comisia solicită Letoniei să respecte integral Directiva privind performanţa 
energetică a clădirilor.  

C.  Mediu 

Sesizări ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene: 

1. Deşeuri: Comisia trimite Irlanda în faţa Curţii pentru nerespectarea obligaţiei de 
îmbunătăţire a infrastructurii de tratare a apelor reziduale; 

2. Depozite de deşeuri: Comisia trimite România în faţa Curţii de Justiţie a UE 
pentru depozitele ilegale de deşeuri 

Comisia Europeană trimite România în faţa Curţii de Justiţie a UE pentru 
faptul că nu a închis şi nu a reabilitat 68 de depozite ilegale de deşeuri care constituie 
un risc grav pentru sănătatea umană şi pentru mediu. În pofida avertismentelor 
anterioare ale Comisiei, România nu a reuşit să ia măsuri împotriva a 68 de depozite de 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A32014L0067
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deşeuri neconforme, astfel cum se prevede în Directiva 
UE privind depozitele de deşeuri (Directiva 1999/31/CE 
a Consiliului). În temeiul directivei, statele membre au 
obligaţia de a recupera şi a elimina deşeurile într-un 
mod care să nu pericliteze sănătatea umană şi mediul, 
interzicând abandonarea, descărcarea sau evacuarea 
necontrolată a deşeurilor. România avea obligaţia de a 
închide şi a reabilita până la 16 iulie 2009 aceste 
depozite de deşeuri municipale şi industriale care nu 
corespund standardelor. Întrucât pentru remedierea 

acestei situaţii nu s-au înregistrat progrese suficiente, Comisia a adresat un aviz motivat 
suplimentar, în luna septembrie 2015, solicitând autorităţilor române să ia măsuri 
corespunzătoare cu privire la 109 situri necontrolate, care, deşi nu mai erau utilizate, 
continuau să reprezinte o ameninţare pentru sănătatea umană şi pentru mediu. S-au 
înregistrat unele progrese, însă pentru 68 de depozite de deşeuri, măsurile necesare de 
remediere şi închidere nu fuseseră finalizate în decembrie 2016. Pentru a determina 
România să accelereze procesul, Comisia trimite autorităţile române în faţa Curţii de 
Justiţie a UE. 

Avize motivate: 

1. Deşeuri: Comisia solicită Austriei să aplice normele UE privind deşeurile; 

2. Deşeuri: Comisia solicită Belgiei să revizuiască măsurile regionale privind 
gestionarea deşeurilor şi prevenirea generării de deşeuri; 

3. Zgomot: Comisia cere Ungariei să adopte măsuri privind zgomotul ambiental; 

4. Bunăstarea animalelor: Comisia solicită Italiei să pună în aplicare măsuri privind 
protecţia animalelor de laborator; 

5. Deşeuri: Comisia solicită Italiei să revizuiască măsurile regionale privind 
gestionarea deşeurilor; 

6. Poluare atmosferică: Comisia avertizează Germania, Franţa, Spania, Italia şi 
Regatul Unit în legătură cu continuarea încălcării valorilor-limită de poluare 
atmosferică. 

D.   Stabilitate financiară, servicii financiare şi uniunea pieţelor de 

capital 

1. Audituri: Comisia solicită Croaţiei, Ciprului, Estoniei, Poloniei, României şi 
Sloveniei să aplice normele UE în materie de audit 

Directiva privind auditul (Directiva 
2014/56/UE privind auditul legal al situaţiilor 
financiare anuale şi al situaţiilor financiare 
consolidate) stabileşte condiţiile pentru autorizarea şi 
înregistrarea persoanelor care efectuează audituri 
statutare. Ea stabileşte normele aplicabile 
persoanelor respective în ceea ce priveşte 
independenţa, obiectivitatea şi etica profesională, 
precum şi cadrul pentru supravegherea lor publică. 
Prin modificarea Directivei privind auditul (Directiva 
2006/43/CE), noile norme permit o transparenţă şi o 
predictibilitate sporite ale cerinţelor aplicabile 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31999L0031
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31999L0031
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5657_EN.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5657_EN.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32014L0056
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32014L0056
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persoanelor care efectuează audituri. Modificările îmbunătăţesc şi mai mult 
independenţa şi obiectivitatea activităţii persoanelor care efectuează audituri. Statele 
membre trebuiau să transpună aceste norme în legislaţia naţională până la data de 17 
iunie 2016. Având în vedere că nu au respectat termenul-limită iniţial, aceste şase state 
membre au primit scrisori de punere în întârziere la sfârşitul lunii iulie 2016. Aceste 
state membre au răspuns la aceste scrisori şi s-au angajat să adopte rapid noua 
legislaţie. Dacă Croaţia, Cipru, Estonia, Polonia, România şi Slovenia nu iau măsuri în 
termen de două luni,aceste cazuri pot fi sesizate Curţii de Justiţie a UE. 

2. Raportarea neîndeplinirii obligaţiilor: Comisia solicită Poloniei, Ţărilor de Jos, 
Spaniei şi Portugaliei să aplice normele UE privind denunţătorii. 

E. Piaţă internă, industrie, antreprenoriat şi IMM-uri 

Scrisori de punere în întârziere: 

1. Libera circulaţie a mărfurilor: Comisia lansează proceduri de constatare a 
neîndeplinirii obligaţiilor împotriva Ungariei şi 
României privind comerţul cu amănuntul de 
produse agricole şi alimentare 

Comisia a decis să trimită scrisori de punere 
în întârziere  pe motiv că normele lor naţionale 
privind comercializarea cu amănuntul a produselor 
agricole şi alimentare contravin legislaţiei UE. 
În Ungaria, o nouă lege prevede obligaţia 
comercianţilor cu amănuntul de a aplica aceleaşi 
marje de profit pentru produsele agricole şi 
alimentare interne şi pentru cele importate, în 
ciuda faptului că preţul produselor importate este 
condiţionat de fluctuaţii ale cursului de schimb valutar. Aceasta ar putea să descurajeze 
vânzările de produse agricole şi alimentare importate faţă de cele naţionale. Comisia şi-
a exprimat îngrijorarea cu privire la faptul că un astfel de obstacol ar încălca principiul 
liberei circulaţii a mărfurilor (articolul 34 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene, TFUE). În România, marilor comercianţi cu amănuntul li se cere să 
achiziţioneze cel puţin 51 % din produse alimentare şi agricole de la producătorii locali. 
Acest fapt pune probleme legate de libera circulaţie a mărfurilor. Aceeaşi lege prevede, 
de asemenea, obligaţia comercianţilor cu amănuntul de a promova produsele de origine 
română, limitându-le decizia de natură comercială privind alegerea produselor pe care 
le oferă, ceea ce contravine libertăţii de stabilire (articolul 49 din TFUE). În 
conformitate cu dreptul UE, restricţionarea acestor libertăţi este permisă numai în 
cazul în care există o nevoie justificată pentru a proteja un interes public major, precum 
sănătatea publică, iar măsurile adoptate nu trebuie să fie mai puţin restrictive. Nici 
Ungaria, nici România nu au furnizat dovada faptului că măsurile naţionale sunt 
justificate şi proporţionale. Autorităţile ungare şi române au acum la dispoziţie două 
luni pentru a răspunde argumentelor prezentate de Comisie. 

Scrisori de punere în întârziere, un aviz motivat şi iniţierea unei proceduri de 
închidere: 

1. Întârzierea în efectuarea plăţilor: Comisia solicită unui număr de 4 state membre 
(Greciei, Italiei, Slovaciei şi Spaniei ) să respecte Directiva privind întârzierea în 
efectuarea plăţilor, pentru a proteja IMM-urile în cadrul relaţiilor lor comerciale. 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
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Avize motivate: 

2. Piaţa unică: Comisia solicită unui număr de 4 state membre 
(Ciprului, Finlandei, Irlandei şi României) să transpună noile norme cu privire la 
ambarcaţiuni şi componente de ambarcaţiuni 

Comisia a hotărât să trimită avize motivate, 
solicitând să transpună Directiva 
privind ambarcaţiunile de agrement şi moto-vehiculele 
nautice (Directiva 2013/53/UE). Directiva privind 
ambarcaţiunile de agrement se referă la construcţia, 
securitatea şi alte cerinţe pentru ambarcaţiuni în 
scopuri sportive sau recreative. Directiva trebuia să fie 
transpusă integral în legislaţia naţională până a 
statelor membre până la 18 ianuarie 2016. Cele 4 state 
membre în cauză nu au comunicat încă Comisiei 
transpunerea deplină a acestor directive în legislaţia 

lor naţională. Aceste state membre au acum la dispoziţie două luni pentru a notifica 
Comisiei transpunerea completă a directivelor; În caz contrar, Comisia poate decide să 
sesizeze Curtea de Justiţie a UE cu privire la aceste cazuri. 

O procedură de închidere: 

1. Austria modifică interdicţia sectorială de circulaţie pe autostrada A12 din valea 
Inn-ului - Comisia închide procedura de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor. 

F.  Afaceri maritime şi pescuit 

Un aviz motivat: 

1. Comisia solicită României să respecte principiul accesului egal la apele şi 
resursele UE din Marea Neagră 

Comisia solicită României să respecte 
principiul accesului egal la apele şi resursele UE din 
Marea Neagră Într-un aviz motivat adresat 
României, Comisia este de părere că România nu a 
reuşit să acorde acces egal la apele şi resursele UE, 
în urma unei serii de incidente care au implicat 
nave care arborează pavilionul Bulgariei. Regimul 
de acces egal este un principiu fundamental al 
politicii comune în domeniul pescuitului (PCP). 
Navele de pescuit ale UE au acces în mod egal la 
ape şi resurse în toate apele UE, astfel cum este 
prevăzut la articolul 5 alineatul (1) 

din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. Statele membre trebuie să se asigure că navele 
care arborează pavilionul altor ţări din UE pot accesa apele aflate sub jurisdicţia lor în 
vederea desfăşurării de activităţi de pescuit. De asemenea, statele membre trebuie să se 
asigure că aceste nave sunt tratate în mod nediscriminatoriu de către autorităţile 
naţionale responsabile de controlul pescuitului. România are la dispoziţie două luni 
pentru a informa Comisia Europeană cu privire la măsurile luate pentru a remedia 
situaţia. În caz contrar, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiţie a UE cu 
privire la acest caz. 

 

https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/recreational-craft_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013L0053
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1380
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G. Migraţie, afaceri interne şi cetăţenie 

Avize motivate: 

1. Migraţie: Comisia solicită Belgiei să pună pe deplin în aplicare normele privind 
permisul unic de şedere; 

2. Uniunea securităţii: Comisia solicită Ciprului, Franţei şi României să pună în 
aplicare pe deplin normele europene privind precursorii de explozivi 

Comisia Europeană solicită Ciprului, Franţei şi României să asigure deplina 
punere în aplicare a Regulamentul (UE) nr. 98/2013 privind comercializarea şi 
utilizarea precursorilor de explozivi. Regulamentul a 
intrat în vigoare la 2 septembrie 2014 şi este un act 
legislativ important care limitează şi controlează 
accesului la o serie de produse chimice periculoase care 
ar putea fi utilizate de terorişti pentru a fabrica 
explozivi artizanali. Cipru, Franţa şi România nu au 
stabilit încă normele necesare de stabilire a sancţiunilor 
care urmează să fie aplicate în caz de încălcare a 
regulamentului. Prin urmare, Comisia trimite avize 
motivate celor trei state membre şi le îndeamnă să ia 
toate măsurile necesare pentru a se asigura că sancţiunile sunt puse în aplicare în 
conformitate cu regulamentul. În plus, Franţa şi România sunt informate în legătură 
cu necesitatea de a asigura o difuzare regulată către operatorii economici (şi anume 
către comercianţii cu amănuntul) a orientărilor privind precursorii. Dacă Cipru, Franţa 
şi România nu remediază situaţia în următoarele două luni, Comisia poate decide să 
sesizeze Curtea de Justiţie a UE cu privire la aceste cazuri. Implementarea corectă a 
acestui Regulament privind precursorii de explozivi este un element important atât al 
Agendei europene privind securitatea, cât şi al Comunicării Comisiei privind calea către 
o reală uniune a securităţii. 

O procedură de închidere: 

1. Comisia închide procedura de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor privind 
implementarea de către Germania a Codului frontierelor Schengen. 

H. Mobilitate şi transporturi 

Sesizări ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene: 

1. Transporturi: Comisia trimite Croaţia, Ţările de Jos, Portugalia şi Suedia în faţa 
Curţii de Justiţie a UE pentru că nu au transpus în mod corect normele UE privind 
permisele de conducere.  

I. Impozitare şi uniune vamală 

O sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene: 

1. Impozitare: Comisia trimite Grecia în faţa Curţii de Justiţie din cauza cotei 
reduse a accizei aplicate pentru „Tsipouro” şi „Tsikoudià”. 

Un aviz motivat: 

2. Impozitare: Comisia solicită Spaniei să se asigure că normele sale cu privire la 
activele deţinute în străinătate sunt proporţionale. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2013.039.01.0001.01.ENG
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Afaceri economice şi financiare, impozitare şi vamă  

Previziunile economice de iarnă din 2017 

Conform previziunilor de iarnă23 ale Comisiei Europene se aşteaptă ca 
economiile tuturor statelor membre ale UE să crească pe întreaga perioadă de 
previzionare (2016, 2017 şi 2018). Aceste perspective rămân totuşi umbrite de un nivel 
de incertitudine mai ridicat ca de obicei.  

Perspectivele de creştere pentru economiile avansate din afara UE s-au 
îmbunătăţit în ultimele luni, în mare parte datorită aşteptărilor legate de măsurile de 
stimulare fiscală din Statele Unite, care au condus la creşterea ratelor dobânzilor pe 
termen lung şi la aprecierea dolarului american. Inflaţia în zona euro a crescut recent, 
odată cu inversarea tendinţei preţurilor la energie - după o perioadă de scădere 
constantă, acestea au început să crească. Se preconizează că principalul motor al 
creşterii economice va rămâne în continuare consumul privat, susţinut de îmbunătăţiri 
constante în materie de ocupare a forţei de muncă şi de o majorare a salariului nominal. 
Nivelul investiţiilor ar urma să crească doar moderat, dar va fi susţinut de o serie de 
factori precum costurile de finanţare reduse şi consolidarea activităţii la nivel global. 
Proiectele finanţate în cadrul Planului de investiţii pentru Europa ar trebui să sprijine 
tot mai mult investiţiile publice şi private, pe măsură ce se face trecerea de la aprobare 
la punerea în aplicare. Redresarea economică va avea în continuare efecte pozitive 
puternice pe pieţele forţei de muncă, în urma unor ample reforme structurale derulate 
în mai multe state membre. Ocuparea forţei de muncă ar urma să crească în continuare 
cu paşi destul de siguri, deşi uşor mai moderaţi în 2017 şi 2018 faţă de anul trecut. În 
zona euro, deficitul public agregat şi ponderea datoriei guvernamentale în PIB ar trebui 
să scadă în continuare în 2017 şi 2018. Se aşteaptă ca în zona euro deficitul public să 
scadă de la procentul de 1,7 % din PIB înregistrat anul trecut la 1,4 % din PIB în 2017 şi 
2018. 

 

                                                           

23 Aceste previziuni se bazează pe o serie de ipoteze referitoare la elemente externe, cum ar fi cursurile de 
schimb, ratele dobânzilor şi preţurile produselor de bază, la data de 1 februarie 2017. Cifrele utilizate 
reflectă aşteptările pieţei, determinate pornind de la pieţele instrumentelor derivate la momentul 
realizării previziunilor. Toate celelalte date integrate, inclusiv ipotezele privind politicile guvernamentale, 
sunt cele disponibile până la data de 1 februarie 2017, inclusiv. Previziunile includ numai politicile 
anunţate în mod credibil şi suficient de detaliate. Proiecţiile sunt calculate pornind de la ipoteza că 
politicile rămân neschimbate. 
 

http://ec.europa.eu/info/publications/european-economic-forecast-winter-2017_en
https://ec.europa.eu/priorities/publications/investment-plan-results-so-far_en
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Pentru prima dată din 2008, previziunile Comisiei indică o creştere economică 
în toate statele membre ale UE pentru întreaga perioadă de previzionare (2016, 2017, 
2018). Se preconizează că şi statele cele mai afectate în timpul crizei au revenit pe 
drumul creşterii în 2016. Impactul aprecierii dolarului american şi creşterea ratelor 
dobânzii pe termen lung ar putea, totuşi, să accentueze diferenţele de creştere dintre 
statele membre. 

România sprijină creşterea economică prin relaxarea fiscală solidă. Astfel în 
România creşterea PIB-ului real este printre cele mai rapide din Uniunea Europeană şi 
se estimează că va rămâne aşa în orizontul de prognoză, fiind susţinută de relaxarea 
fiscală şi de creşterile salariale. Şomajul a scăzut semnificativ în 2016, iar previziunile 
arată că va rămâne la un nivel scăzut în perioada următoare. Inflaţia s-a situat în zonă 
negativă în 2016, dar se estimează că va creşte pe măsură ce PIB-ul real îl depăşeşte pe 
cel potenţial, iar impactul reducerilor de taxe se va diminua. Deficitul bugetar este 
prognozat să crească, ca urmare a reducerilor de taxe şi a creşterii cheltuielilor publice.  

 
 
Aceste previziuni de iarnă prezintă un nivel ridicat de incertitudine pentru că: 

1. noua administraţie americană nu şi-a definit încă intenţiile în domenii esenţiale de 
politică,  
2. în mai multe ţări europene vor avea loc alegeri în acest an şi, în plus,   
3. vor începe negocierile cu Regatul Unit în baza articolului 50. 

 
 

Comitologie 

Comisia Europeană este împuternicită, în mod explicit, în multe domenii de 
către Parlamentul European şi/sau de către Consiliu UE să adopte acte de punere în 
aplicare a legislaţiei UE. Aceste acte de punere în aplicare variază de la autorizaţiile 
privind produsele individuale sau programe de lucru, la măsurile antidumping sau 
normele privind tarifele de roaming. Comisia acţionează sub controlul statelor membre 
în urma unui mecanism.  

Sistemul de comitologie funcţionează bine pentru marea majoritate a deciziilor, 
totuşi sunt şi cazuri sensibile, de notorietate, în care statele membre nu au reuşit să 
întrunească majoritatea necesară pentru a vota în favoarea sau împotriva anumitor 
proiecte de acte. În aceste situaţii24, responsabilitatea de a lua o decizie finală revine 
Comisiei Europene, care este obligată să adopte decizia respectivă fără o susţinere 
politică clară din partea statelor membre.  

Procedura în vigoare 

CE transmite proiectul de act de punere în aplicare unui comitet compus din 
reprezentanţi ai fiecărui stat membru, care să-l voteze.  Rezultatul posibil al votului poate fi: 

- în cazul în care există o majoritate calificată a statelor membre în favoarea (aviz 
favorabil), CE trebuie să adopte actul; 

- în cazul în care există o majoritate calificată împotrivă (aviz negativ), CE nu poate 
adopta actul de punere în aplicare; 

                                                           

24
În 2015 şi 2016, datorită faptului că statele membre nu au reuşit să adopte o poziţie în favoarea 

sau împotriva acestor decizii, Comisia Europeană a avut obligaţia legală de a adopta 17 acte referitoare la 
autorizarea unor produse şi substanţe sensibile, cum ar fi glifosatul sau organismele modificate genetic 
(OMG). 

http://ec.europa.eu/info/files/winter-2017-economic-forecast-romania_en
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- în cazul în care nu există majoritate calificată pentru sau împotrivă („fără aviz”), CE 
poate adopta proiectul. 

În anumite domenii, cum ar fi autorizaţiile pentru OMG-uri, sau în cazul în care o 
majoritate simplă a statelor membre se opune proiectului de act, Comisia nu poate continua cu 
adoptarea, atunci când comitetul ajunge în situaţia de a nu avea majoritate „fără aviz”şi trebuie 
să trimită proiectul unui Comitet de apel, format, de asemenea, din reprezentanţi ai statelor 
membre. 

Un aviz pozitiv sau negativ în cadrul Comitetului de apel produce aceleaşi rezultate ca şi 
în cazul primului comitet. În situaţia în care comitetul de recurs reiterează „nici un aviz”, 
Comisia poate adopta proiectul. În practică, acest lucru înseamnă de multe ori că Comitetul de 
apel nu a reuşit să furnizeze clarificări suplimentare cu privire la poziţiile statelor membre. 

Majoritatea covârşitoare a voturilor în toate comitetele duc la avize pozitive 
(aproximativ 98 %). Nu există decât foarte puţine avize negative şi foarte puţine cazuri „nici un 
aviz” (aproximativ 2 %). 

În data de 14 februarie 2017, CE a propus modificarea Regulamentului privind 
procedura comitetelor25, în concordanţă cu declaraţia făcută de dl Jean-Claude Junker, 
despre Starea Uniunii în septembrie 2016 şi noile iniţiative din Programul de lucru al 
Comisiei pentru 2017 - O Uniune a schimbărilor democratice. Modificarea presupune 
creşterea transparenţei poziţiilor adoptate de statele membre, a gradului de orientare 
politică şi a răspunderii celor implicaţi în procedurile de punere în aplicare a legislaţiei 
UE. Modificările propuse au ca obiectiv îmbunătăţirea funcţionării procedurilor, 
asigurarea responsabilităţii politice şi asumarea de către statele membre a unor decizii 
delicate şi vizează următoarele aspecte: 

 modificarea regulilor de vot în cadrul Comitetului de apel (ultima 
etapă), astfel încât numai voturile în favoarea sau împotriva unui act să fie 
luate în considerare; 

 implicarea miniştrilor din statele membre, astfel încât se va 
permite Comisiei Europene să efectueze o a doua sesizare la Comitetul de 
apel, la nivel ministerial, în cazul în care experţii naţionali nu adoptă o 
poziţie; 

 creşterea transparenţei votului în cadrul Comitetului de apel, 
întrucât voturile reprezentanţilor statelor membre vor fi făcute publice; 

 asigurarea obţinerii unei contribuţii politice, întrucât Comisia va 
putea sesiza Consiliul de miniştri pentru a obţine un aviz, în cazul în care 
Comitetul de apel nu poate adopta o poziţie. 

Modificările propuse trebuie aprobate de către Parlamentul European şi 
Consiliul UE, prin procedură legislativă ordinară. Propunerea urmează să fie transmisă 
ambelor instituţii, iar până la adoptarea de către CE normele actuale rămân în vigoare. 

 
 
 

                                                           

25
COM(2017) 85  

file:///D:/Downloads/NA0216997RON_002%20(1).pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2016/COM_2016_710_RO_ACTE2_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/COM_2017_85_EN_ACTE_f.pdf
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Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri 

externe şi politica de securitate 

 

 Luni, 13 februarie 2017 a.c., Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe şi 
politica de securitate, dna 
Federica Mogherini a avut o 
întrevedere la Bruxelles cu 
ministrul de afaceri externe 
din Uganda, dl Sam Kutesa. 
Cu acest prilej, Înaltul 
Reprezentant a salutat atât 
dialogul politic continuu şi 
constructiv, cât şi parteneriatul 
strâns dintre Uganda şi Uniunea 
Europeană privind pacea din 
regiune şi iniţiativele privind 
securitatea. Dna Mogherini şi dl 
Sam Kutesa au avut un schimb 
de opinii privind provocările politice-cheie din Cornul Africii şi al regiunilor Marilor 
lacuri, inclusiv în Sudanul de Sud, Somalia şi Burundi. Cu privire la influxul masiv de 
migranţi din Sudanul de sud în Uganda, Înaltul Reprezentant au luat cunoştinţă de 
ospitalitatea Ugandei şi de politicile progresive privind refugiaţii  şi a confirmat că 
Uganda se poate baza în continuarea pe sprijinul financiar şi politic din partea Uniunii 
Europene pentru a gestiona o asemenea problemă. 

 

 În data de 15 februarie a.c., Înaltul Reprezentant a avut o întrevedere la Bruxelles 
cu Secretarul general al Organizaţiei pentru cooperare islamică (OCI), dl 
Yusuf bin Ahmad Al-Othaimeen. În cadrul acestei prime întâlniri bilaterale de 
când Dl Al-Othaimeen a primit mandatul de Secretar general, Dna Mogherini a 
subliniat importanţa unui dialog constant şi constructiv în vederea unui parteneriat mai 
strâns pentru a aborda împreună probleme de interes comun. În acest context, Înaltul 
Reprezentant şi Secretarul general al OCI au avut un schimb de idei privind domeniile 
posibile de cooperare, în special cu privire la relaţiile cu comunităţile musulmane din 
Europa, ca o modalitate de a încuraja participarea tinerilor musulmani şi implicarea 
civică în viaţa politică şi socială din Europa, cât şi pentru combaterea radicalizării şi a 
terorismului. 

        În data de 16 februarie, Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe şi 
politica de securitate a avut o întrevedere cu dl Bill Gates, co-preşedinte al 
Fundaţiei Bill&Melinda Gates, în cadrul căreia au discutat despre activitatea 
Uniunii Europene şi a Fundaţiei privind sprijinirea ţărilor în curs de dezvoltare în 
atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă.  

Înaltul Reprezentant a subliniat importanţa cooperării şi parteneriatului pentru 
îmbunătăţirea calităţii vieţii oamenilor. Mogherini a declarat că Fundaţia Bill&Melinda 
este unul dintre principalii interlocutori ai Uniunii Europene în activitatea sa de a 
mobiliza investiţiile private în cele mai fragile locuri, cum ar fi în Africa şi a 
concluzionat declarând că Uniunea Europeană va continua să fie un partener de 
încredere,” … UE va continua să fie un investitor major şi un donator la nivel mondial, 
în special pentru eradicarea sărăciei şi pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare 
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durabilă; UE va continua să fie un pilon  al sistemului ONU şi un punct de referinţă 
pentru ONG-uri şi fundaţiile care au aceleaşi obiective”. 

        Înaltul Reprezentant a avut o întrevedere cu preşedintele Republicii 
Kârgâstan, dl Almazbek Atambaev, în data de 16 februarie. Cei doi oficiali au avut 
posibilitatea de a revizui starea relaţiilor bilaterale dintre UE-Kârgâzstan, precum şi 
procesul de reformă din ţară. Înaltul reprezentant a reiterat angajamentul UE de a 
consolida cooperarea dintre Uniunea Europeană şi Republica Kârgâzstan, cât şi pentru 
sprijinirea autorităţilor kirghize în construirea unei democraţii şi asigurarea unei 
creşteri economice durabile. Dna Mogherini a subliniat progresele realizate în ceea ce 
priveşte reforma electorală, precum şi importanţa unor alegeri prezidenţiale libere, 
corecte şi transparente, în cursul acestui an, pentru procesul de democratizare din 
Republica Kârgâzstan. 

       Înaltul Reprezentant a avut o serie de întâlniri bilaterale în marjele 
reuniunii G20 a miniştrilor de externe  de la Bonn şi a Conferinţei pentru 
securitate de la Munich. Siria a fost în centrul agendei privind schimbările pe care 
le-a avut după participarea la 
reuniunea grupului de 
prieteni pentru Siria, la 
Bonn.  

      Federica Mogherini a 
avut întrevederi cu 
Reprezentantul special al 
Naţiunilor Unite, Staffan de 
Mistura, ministrul de externe 
al Iranului, Javad Zarif şi cel 
a Turciei, Mevlut Cavusolugu 
şi Secretarul general al Crucii 
Roşii, Peter Maurer, precum 
şi cu preşedintele Coaliţiei de 
opoziţie siriene Anas al-Abdeh, Secretarul general al Ligii Arabe,  Ahmed Abu Gheit, în 
cadrul cărora s-a discutat despre situaţia din Orientul Mijlociu şi din Libia. 

      Înaltul Reprezentant a informat interlocutorii săi despre iniţiativa regională pe 
care Uniunea Europeană o derulează cu actori regionali şi despre pregătirile pentru 
Conferinţa de la Bruxelles privind viitorul Siriei şi al regiunii. De asemenea, IR a 
discutat cu ministrul Zarif şi cu Directorul general al AIEA, dl Amano despre punerea în 
aplicare a acordului nuclear al Iranului şi a reiterat necesitatea ca toate părţile implicate 
să rămână ferme angajamentelor asumate în cadrul Planului comun de acţiune 
cuprinzător.  

     Mogherini a avut o întâlnire cu noul ministru de externe mexican, Luis Videgaray 
în cadrul căreia au convenit să consolideze parteneriatul bilateral şi s-au angajat să 
continue şi să finalizeze cât mai curând negocierile privind modernizarea acordului 
global UE-Mexic. 

       La Munich, Înaltul Reprezentant a avut un schimb de opinii cu preşedintele 
Kosovo, Hashim Thaci privind ultimele evoluţii în relaţiile UE-Kosovo, precum şi 
evoluţiile din regiunea Balcanilor de vest. Totodată, ÎR a abordat tema dialogului 
pentru normalizarea relaţiilor dintre Pristina şi Belgrad.  
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Acordul economic şi comercial cuprinzător (CETA) UE- Canada, semnat 

în cadrul Summit-ului UE-Canada (Bruxelles, 30 octombrie 2016), a fost 
adoptat de Parlamentul European26, în data de 15 februarie a.c. 

CETA este primul acord de liber-schimb (ALS) pe care UE l-a încheiat cu un altă 
economie majoră din cadrul OCDE.27  

Acordul a fost semnat de prim-ministrul canadian - Justin Trudeau, preşedintele UE 
- Donald Tusk, preşedintele Comisiei Europene - Jean-Claude Juncker, şi prim-
ministrul slovac - Robert Fico, a cărui ţară deţine în prezent preşedinţia rotativă a UE. 

Acesta vizează impulsionarea cu 25% a schimburilor comerciale de bunuri şi servicii 
între UE şi Canada, privind: 

Comerţul cu mărfuri - CETA va elimina aproape toate taxele vamale, în cuantum 
de 400 milioane euro pentru mărfurile originare din UE. Cu toate acestea, există 
anumite restricţii în ceea ce priveşte accesul liber pe piaţă, pentru un număr redus de 
produse agricole, serviciile publice, serviciile audiovizuale şi serviciile de transport.  Cu 
toate acestea, prin măsurile anunţate, este de aşteptat ca CETA să stimuleze 
schimburile comerciale ale UE cu Canada cu 13,2 miliarde dolari (12 miliarde euro) pe 
an, determinând creşterea economică şi noi locuri de muncă de ambele părţi ale 
Atlanticului. 

                                                           

26 Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 februarie 2017 referitoare la proiectul de 
decizie a Consiliului privind încheierea Acordului economic şi comercial cuprinzător (CETA) dintre 
Canada, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de altă parte - 2016/0205(NLE)  

27 Negocierile dintre UE şi Canada, iniţiate în cadrul summitului UE-Canada, desfăşurat la Praga la 6 
mai 2009, au fost încheiate în cadrul summit-ului UE-Canada desfăşurat la Ottawa la 26 septembrie 
2014. 
 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0030+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/agreements/
https://www.oecd.org/
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/ceta-explained/#food-producers
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/modes/air/international_aviation/country_index/doc/2009-05-06-eu-ca_summit_declaration_en.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/modes/air/international_aviation/country_index/doc/2009-05-06-eu-ca_summit_declaration_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-288_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-288_en.htm
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Comerţul cu servicii  

CETA va oferi furnizorilor europeni de servicii un acces facil la pieţele în care 
întreprinderile din UE sunt lideri mondiali, mergând de la serviciile maritime, 
telecomunicaţii şi inginerie, până la serviciile de mediu şi de contabilitate. O dată cu 
semnarea Acordului, UE a convenit să deschidă accesul pe piaţă în sectorul serviciilor 
pe baza unei liste negative: aceasta însemnând că toate pieţele de servicii sunt 
liberalizate, cu excepţia celor excluse în mod explicit. Excluderile cuprind serviciile 
publice, cum ar fi asistenţa medicală, educaţia şi alte servicii sociale, precum şi 
distribuţia apei, serviciile audiovizuale şi anumite servicii aeriene.  

Achiziţiile publice  

Canada a deschis accesul la licitaţiile publice pentru întreprinderile din UE care vor 
putea furniza bunuri şi servicii nu numai la nivel federal, ci şi la nivelul provinciilor şi al 
municipalităţilor canadiene, fiind astfel primele întreprinderi din afara Canadei 
autorizate să facă acest lucru. De asemenea, Canada a convenit să mărească 
transparenţa prin publicarea tuturor licitaţiilor sale publice pe un singur site de 
internet, pentru întreprinderile mici din Europa, reprezentând un real progres, 
deoarece vor fi depăşite obstacolele privind obţinerea accesului pe pieţele 
internaţionale.  

Investiţiile  

CETA a fost primul acord economic al UE, după Tratatul de la Lisabona, care 
cuprinde un capitol consacrat special investiţiilor, inclusiv toate dispoziţiile pertinente 
în materie de protecţie a investiţiilor. Totodată, CETA garantează dreptul guvernelor 
statelor membre ale UE de a legifera în interesul cetăţenilor lor, încurajând, în acelaşi 
timp, investitorii străini prin protecţia investiţiilor lor. Ca atare, CETA constituie un pas 
important în direcţia realizării obiectivului final al UE de a înfiinţa un tribunal 
internaţional al investiţiilor, o nouă instanţă multilaterală dedicată investiţiilor. 
Aceasta nu se va baza pe tribunale temporare, va avea judecători profesionişti şi 
independenţi, numiţi de către UE şi Canada. Astfel, forma tradiţională de soluţionare a 
litigiilor dintre investitori şi stat, care există în numeroase acorduri comerciale 
negociate de statele membre (investor-state dispute settlement – ISDS), a fost înlocuită 
cu un nou sistem jurisdicţional îmbunătăţit în materie de investiţii (Investment Court 
System – ICS). Acest instrument prevede, conform articolului 31 din Convenţia de la 
Viena privind dreptul tratatelor, o declaraţie referitoare la ceea ce au convenit părţile cu 
privire la o serie de dispoziţii ale CETA care au făcut obiectul dezbaterilor şi 
preocupărilor publice şi oferă o interpretare convenită a acestora.    

Tratatul a fost ratificat în Parlamentul European cu 408 voturi pentru, 254 voturi 
împotrivă şi 33 abţineri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/ceta-explained/#service-markets
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/ceta-explained/#public-contracts
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/ceta-explained/#investments
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-4350_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-4350_en.htm
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BENEFICII PENTRU ROMÂNIA 

• CETA - un cadru favorabil pentru locuri de muncă;  

• Acordul prevede eliminarea a 98% din taxele vamale pentru 
schimburile comerciale;  

• prevede angajamentul Canadei de a elimina total regimul de vize 
pentru toţi cetăţenii români, de la 1 decembrie 2017, după o primă 
etapă de liberalizare parţială care va începe la 1 mai 2017 ;  

• presupune eliminarea şi reducerea taxelor pentru numeroase 
categorii de bunuri şi servicii pe care România le exportă în cantităţi 
mari în Canada;  

• îmbunătăţeşte şi securizează accesul companiilor româneşti pe piaţa 
serviciilor canadiene, a treia cea mai mare piaţă din afara UE pentru 
exporturile României de servicii; 

• permite IMM-urilor din România să concureze mai bine cu 
companiile internaţionale mari, mai ales în domeniul comerţului 
digital;  

• facilitează investiţiile companiilor canadiene în România;  

• facilitează libera circulaţie a forţei de muncă şi recunoaşterea 
calificărilor. 

• facilitează investiţiile companiilor canadiene în România. 

 

 

 

 

Companii şi locuri de muncă în România susţinute de exporturile în Canada 

310 

 

Numărul 
companiilor 

româneşti care 
exportă în Canada 

 

65% 

Proporţia 
întreprinderilor mici 
şi mijlocii din totalul 

companiilor 
româneşti care 

exportă în Canada 

 

42.000 

Numărul locuri de 
muncă din România 

susţinute de 
exporturile UE către 

Canada 

 

865.000 

Numărul de locuri 
de muncă din Uniunea 

Europeană susţinute de 
exporturile UE către 

Canada 
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