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PARLAMENTUL EUROPEAN 
 

Din activitatea comisiilor  

 Comisia pentru afaceri externe (AFET)  

Turcia – punerea în aplicare a ultimelor modificări ale constituţiei ar 
putea duce la îngheţarea discuţiilor de aderare la UE 

Preocupările legate de eşecurile Turciei în ceea ce priveşte statul de drept şi 
libertatea presei, suspendarea negocierilor de aderare în cazul în care sunt adoptate 
amendamentele constituţionale dar şi propunerea alternativă – de a consolida uniunea 
vamală UE-Turcia, au fost temele majore discutate la Comisia AFET în data de 19 iunie 
a.c.  

În evaluarea anuală a progresului privind Turcia, membrii AFET au subliniat că 
anul 2016 a fost unul dificil pentru această ţară, în special din cauza războiului din 
Siria, a influxului de refugiaţi, a unei serii de atacuri atroce, dar mai ales în legătură cu 
încercarea de lovitură de stat. Deputaţii europeni condamnă această încercare şi îşi 
exprimă solidaritatea cu poporul turc. 

 În textul proiectului de raport1 este recunoscută importanţa bunelor relaţii 
dintre UE şi Turcia precum şi menţinerea unui dialog constructiv şi deschis, necesar 
pentru a aborda provocările comune, cum ar fi migraţia, securitatea şi terorismul. 
Totodată, deputaţii europeni propun consolidarea uniunii vamale UE-Turcia printr-un 
acord nou.   

Cu toate acestea, deputaţii cred că măsurile luate ca răspuns la lovitura de stat 
sunt disproporţionate şi îşi exprimă regretul faţă de concedierea pe scară largă a 
funcţionarilor publici, faţă de închiderea unor trusturi media, de arestarea jurnaliştilor, 

                                                           

1 Proiect de raport referitor la Raportul Comisiei pe 2016 privind Turcia - 2016/2308(INI) 
 

http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201706/AFET/AFET(2017)0619_1/sitt-6157028
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judecătorilor şi activiştilor pentru drepturile omului, dar mai ales faţă de închiderea 
şcolilor şi a universităţilor. 

 Luând act de rezultatul recentului referendum din Turcia şi de extinderea 
puterilor preşedintelui, Comisia AFET îndeamnă guvernele naţionale, Comisia 
Europeană şi UE să suspende în mod oficial negocierile de aderare cu Turcia în cazul în 
care reforma constituţională este pusă în aplicare.  

 

Aderarea ca obiectiv principal al relaţiilor UE-Turcia2 

Cronologia şi perspectivele relaţiilor UE-Turcia 

 

                                                           

2 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599388/EPRS_BRI(2017)599388_EN.pdf 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599388/EPRS_BRI(2017)599388_EN.pdf
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Membrii AFET sunt preocupaţi de declinul Turciei în legătură cu respectarea  
statului de drept, a drepturilor omului, a libertăţii presei şi lupta împotriva corupţiei. Ei 
condamnă sprijinul arătat în mod repetat de către preşedintele Turciei în favoarea unei 
reveniri a pedepsei cu moartea, ceea ce ar pune în pericol aderarea şi ar duce la 
suspendarea imediată a negocierilor. 

 Raportorul Kati Piri (S & D, NL) este de părere că: „(…) În ciuda diferendelor 
noastre interne, Parlamentul European vorbeşte cu o singură voce atunci când vine 
vorba de acţiuni prin care se încalcă drepturile omului în Turcia. Extinderea stării de 
urgenţă are un efect negativ, disproporţionat, asupra societăţii turce şi arestarea a 
mii de cetăţeni, inclusiv parlamentari şi primari, este îngrijorătoare. Reforma 
constituţiei propuse nu a respectat criteriile de aderare la UE, iar textul propus 
solicită suspendarea negocierilor de aderare în cazul în care modificările 
constituţionale sunt puse în aplicare. Ne aşteptăm ca guvernul să ia în serios 
recomandările Comisiei de la Veneţia, precum şi faptul că jumătate din populaţia 
turcă a votat în cadrul referendumului”.  

 Proiectul de rezoluţie privind Turcia a fost adoptat în comisie cu 51 de voturi 
pentru, 3 împotrivă şi 14 abţineri, şi va fi votată în sesiunea din iulie a.c., de la 
Strasbourg. 

 

 Subcomisia pentru securitate şi apărare (SEDE) 

Într-o reuniune comună care a avut loc la 21 iunie a.c., membrii Subcomisiei 
pentru securitate şi apărare (SEDE), ai Comisiei pentru afaceri externe (AFET),  în 
asociere cu delegaţiile interparlamentare ale PE în ţările din Balcanii de Vest au 
examinat situaţia actuală în materie de securitate din Balcanii de Vest. Invitaţii - dl  
Eduard Auer, şeful diviziei „Balcanii de Vest”, Serviciul European de Acţiune Externă, 

http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/sede/home.html
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201706/SEDE/SEDE(2017)0621_1/sitt-6157084
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201706/SEDE/SEDE(2017)0621_1/sitt-6157084
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dl  Erwan Fouéré, fost reprezentant special al UE şi şef al Delegaţiei în fosta Republică 
Iugoslavă a Macedoniei, cercetător principal asociat la Centrul de Studii Politice 
Europene, adjunctul comandantului suprem al NATO în Europa, generalul Sir James 
Everard, şi comandantul forţelor NATO din Kosovo, general-maior Giovanni Fungo, 
precum şi alţi oficiali - au discutat cu deputaţii europeni despre perspectiva regională şi 
au evaluat trăsăturile specifice pentru fiecare ţară în ceea ce priveşte mediul de 
securitate care evoluează rapid în vecinătatea UE. 

Uniunea Europeană a dezvoltat o politică specială pentru integrarea graduală a 
statelor din Balcanii de Vest, precum Croaţia, Muntenegru, Serbia, Fosta Republică 
Iugoslavă a Macedoniei, Albania, Bosnia Herţegovina şi Kosovo. Politica este dezvoltată 
pe baza prevederilor tratatelor asupra modalităţilor de aderare şi acţiunea externă a 
UE. Scopul principal îl reprezintă promovarea păcii, stabilităţii şi dezvoltării economice 
în Balcanii de Vest şi deschiderea posibilităţii pentru integrarea europeană.  

Cadrul privind cooperarea cu statele din Balcanii de Vest a fost stabilit, pentru 
prima dată, în 1999 prin intermediul Procesului de Stabilizare şi Asociere (SAP). 
Concluziile Consiliului European de la Salonic din 2003 au arătat că toate statele 
incluse în SAP sunt potenţiali candidaţi pentru aderare. Acordurile de stabilizare şi 
asociere cu statele din Balcanii de Vest stabilesc bazele cooperării dintre Uniune şi 
statele respective, ţinând cont de respectarea principiilor UE în domeniul democraţiei, 
drepturilor omului şi statului de drept. Rolul acestora este de a asigura cadrul pentru 
cooperarea politică şi economică, precum şi pentru dezvoltarea de zone de liber schimb.  

Parlamentul European este implicat direct în Procesul de Stabilizare şi Asociere, 
precum şi în ceea ce priveşte acordurile de stabilizare şi asociere. În acest sens au fost 
create comisii speciale pentru cooperarea cu fiecare stat balcanic şi pentru 
implementarea acordurilor de stabilizare şi asociere. Comisiile acţionează ca organisme 
de legătură între Parlamentul European şi parlamentele naţionale. Totodată, 
Parlamentul European are capacitatea de a aloca fonduri către Instrumentul de 
asistenţă pentru pre-aderare. Mai mult, Comisia AFET, folosind concluziile raportorilor 
pentru fiecare stat candidat sau potenţial candidat la aderare, desfăşoară un schimb 
permanent de opinii şi acţiuni comune cu comisarul responsabil de politica europeană 
de vecinătate şi negocieri pentru extindere, dl Johannes Hahn, alţi înalţi oficiali, 
membrii ai societăţii civile şi alte părţi interesate.  

De asemenea, Parlamentul European adoptă rezoluţii anuale ca urmare a 
rapoartelor de ţară redactate de către Comisia Europeană.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201706/SEDE/SEDE(2017)0621_1/sitt-6157084
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2012.326.01.0001.01.RON&toc=OJ:C:2012:326:TOC
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/glossary/terms/sap_en
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11638-2003-INIT/en/pdf,
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/glossary/terms/saa_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/glossary/terms/saa_en
http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/home.html?zone=EUNM&sort=byDelegation#current_zone
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/instruments/overview_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/instruments/overview_en
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CONSILIUL EUROPEAN  
 

Reuniunea din 22-23 iunie 2017 

În prima zi a reuniunii Consiliului European au  fost adoptate concluziile privind 
securitatea şi apărarea. În primul rând, discuţiile au vizat terorismul care rămâne o 
ameninţare majoră, fiind condamnate cu tărie recentele atacuri. S-a reafirmat 
angajamentul de a coopera la nivelul UE pe următoarele dimensiuni: împotriva 
radicalizării online, pentru prevenirea şi combaterea extremismului violent, pentru 
contracararea finanţării terorismului şi pentru îmbunătăţirea schimbului de informaţii 
şi a interoperabilităţii bazelor de date. 

În al doilea rând, liderii au convenit asupra necesităţii de a institui o cooperare 
structurată  şi permanentă în domeniul apărării (PESCO)3 , ambiţioasă şi deschisă 
tuturor. În termen de trei luni statele membre vor  trebui să convină asupra unei liste 
comune de criterii şi angajamente, precum şi asupra unor proiecte concrete în materie 
de capabilităţi , pentru a demara această cooperare.„ (…) Este un pas istoric, deoarece 
această cooperare va permite UE să se îndrepte către o integrare mai profundă în 
domeniul apărării. Ne dorim să fie ambiţioasă şi deschisă tuturor, aşa că invităm 
toate statele membre ale UE să participe” - a declarat  Donald Tusk la conferinţa de 
presă a Consiliului European. 

În continuare, Consiliul European a salutat Comunicarea Comisiei privind 
Fondul european de apărare şi a declarat că se aşteaptă operaţionalizarea sa rapidă. Nu 
în ultimul rând liderii europeni s-au pronunţat pentru avansarea lucrărilor privind 
propunerea pentru un program european de dezvoltare industrială în domeniul 
apărării. 

                                                           

3
 The Permanent Structured Cooperation (PESCO) 

file:///C:/Users/andreea.mihai/Downloads/22-23-euco-final-conclusions-ro%20(1).pdf
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Pe ordinea de zi a reuniunii s-a aflat şi Acordul de la Paris. În concluziile 
adoptate Consiliul European s-a reafirmat cu tărie angajamentul UE şi al statelor sale 
membre de a pune în aplicare rapid şi integral Acordul de la Paris, de a contribui la 
respectarea obiectivelor în materie de finanţare a combaterii schimbărilor climatice şi 
de a continua să rămână lider  în acest domeniu. Acordul rămâne o piatră de temelie 
pentru eforturile depuse la nivel mondial şi nu poate fi renegociat.  

Consiliul European, în formatul UE 27, a analizat cele mai recente evoluţii în 
ceea ce priveşte negocierile desfăşurate în urma notificării transmise de Regatul Unit în 
temeiul articolului 50 din TUE. În marja acestei reuniuni, liderii au aprobat procedura 
pentru mutarea agenţiilor UE aflate în prezent în Regatul Unit. 

În cea de-a doua zi a reuniunii au fost adoptate concluziile cu privire la locurile 
de muncă, creşterea economică şi competitivitatea. Potrivit acestora restabilirea 
creşterii economice în state membre reprezintă o evoluţie pozitivă care trebuie să fie 
consolidată. Consiliul European a discutat despre cele mai bune modalităţi de a utiliza 
potenţialul pieţei unice, precum şi al comerţului şi al industriei în acest sens, garantând 
în acelaşi timp că aceste evoluţii sunt în beneficiul tuturor segmentelor societăţii. 

Referitor la migraţie Consiliul European va consolida cooperarea cu ţările de 
origine şi de tranzit, în scopul de a reduce presiunea migraţiei la frontierele terestre ale 
Libiei şi ale altor ţări din vecinătate. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

file:///C:/Users/andreea.mihai/Downloads/22-23-euco-final-conclusions-ro%20(1).pdf
file:///C:/Users/andreea.mihai/Downloads/22-23-euco-final-conclusions-ro%20(1).pdf


 PRESEDINŢIA MALTEZĂ A CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE

 

10 

 

 

PRESEDINŢIA MALTEZĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 
 

Reuniunea Consiliului mediu 

În cadrul reuniunii Consiliului din data de 19 iunie 2017, miniştrii au discutat 

despre cele mai recente evoluţii din domeniul schimbărilor climatice la nivel 

internaţional. Aceştia şi-au exprimat opiniile cu privire la decizia unilaterală a 

administraţiei SUA de a se retrage din Acordul de la Paris şi au salutat în unanimitate 

concluziile adoptate  cu privire la acest aspect în cadrul Consiliului afaceri externe din 

aceeaşi zi. Miniştrii şi-au exprimat regretul profund cu privire la decizia SUA şi au 

salutat angajamentul ferm al altor state cu economii majore de a continua lupta 

împotriva schimbărilor climatice. S-a afirmat că Acordul de la Paris este adecvat 

scopului şi nu poate fi renegociat, că este un acord ambiţios care permite fiecărei părţi 

să îşi traseze propria cale în ceea ce priveşte contribuţia pentru îndeplinirea obiectivelor 

de combatere a schimbărilor climatice. Miniştrii şi-au reconfirmat angajamentul ferm 

de a pune în aplicare  rapid şi în integralitate Acordul de la Paris4 şi de a mobiliza în 

comun cu ţările dezvoltate suma de  100 miliarde USD pe an până în 2020 pentru  ţările 

în curs de dezvoltare. 

  „(…) Nu putem avea îndoieli când este vorba de acţiunile de combatere a 

schimbărilor climatice. Avem nevoie de o planetă curată şi durabilă. Împreună cu 

colegii mei, am împărtăşit astăzi opiniile exprimate de miniştrii noştri de externe, 

care au reafirmat că Acordul de la Paris este adecvat scopului şi nu poate fi 

renegociat. UE şi statele sale membre depun eforturi însemnate pentru a pregăti 

conferinţa COP 23 de la Bonn din luna noiembrie; în prezent, suntem în plin proces de 

                                                           

4
 UE s-a angajat să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu cel puţin 40 % până în 2030, comparativ cu 

nivelurile din 1990. Acest obiectiv a fost transmis în martie 2015 ca fiind contribuţia preconizată stabilită 
la nivel naţional a UE şi a statelor sale membre la Acordul de la Paris. Pentru a atinge acest obiectiv, 
reducerea va fi de 43 % în sectoarele care intră sub incidenţa schemei de comercializare a certificatelor de 
emisii (sectoarele ETS) şi de 30 % în sectoarele non-ETS, în ambele cazuri până în 2030, în comparaţie 
cu 2005. În prezent, UE lucrează la elaborarea noii legislaţii corespunzătoare. 

http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/06/19-climate-change/
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punere în aplicare integrală a Acordului de la Paris. Facem un apel către toţi 

partenerii mondiali să procedeze în acelaşi mod”,  a declarat  Dr. Jose A. Herrera, 

ministrul dezvoltării durabile, mediului şi schimbărilor climatice din Malta. 

În continuare Consiliul a dezbătut cele două propuneri legislative de reducere a 

emisiilor în sectoarele care nu sunt reglementate de schema de comercializare a 

certificatelor de emisii: regulamentul privind partajarea eforturilor şi regulamentul 

privind exploatarea terenurilor, schimbarea destinaţiei terenurilor şi silvicultura 

(LULUCF). Discuţiile s-au concentrat pe introducerea unei noi rezerve de siguranţă  în 

cadrul Regulamentului privind partajarea eforturilor şi stabilirea unor niveluri de 

referinţă pentru păduri în cadrul regulamentului  privind LULUCF. 

   „(…) Am făcut progrese semnificative pe durata preşedinţiei malteze cu privire 

la dosarele privind sectoarele non-ETS5. Sunt de părere că nu mai avem mult până 

ajungem un acord, dar avem nevoie de eforturi suplimentare din partea statelor 

membre. Acum, mai mult ca niciodată, este important să punem accentul pe 

obiectivele UE de reducere a emisiilor pentru 2030. Respectarea angajamentului 

nostru comun este responsabilitatea noastră, a tuturor. Am încredere că se poate 

ajunge la un compromis în cursul preşedinţiei estone”, a declarat Dr. Jose A. Herrera, 

ministrul dezvoltării durabile, mediului şi schimbărilor climatice din Malta. 

Nu în ultimul Consiliul a adoptat concluziile privind Planului de acţiune al UE 

pentru natură, cetăţeni şi economie6. Acesta are scopul de a îmbunătăţi punerea în 

practică a directivelor privind Natura şi de a accelera progresele în direcţia îndeplinirii 

obiectivului Strategiei UE 2020, privind stoparea declinului biodiversităţii şi a 

serviciilor ecosistemice. Planul de acţiune acoperă patru domenii prioritare cu 15 

acţiuni concrete. Miniştrii au salutat angajamentul Comisiei Europene de a-şi 

îmbunătăţi dialogul cu statele membre şi  de a coopera în privinţa gestionării reţelei 

Natura 2000 în diferite regiuni biogeografice ale Europei. De asemenea, au subliniat 

nevoia unei mai bune integrări a reţelei Natura 2000 în cadrul Politicii  agricole 

comune (PAC) şi de a avea o  cooperare strânsă  şi cu alte sectoare-cheie ale UE, cu 

politica de coeziune, politica comună în domeniu pescuitului, precum şi politica privind 

cercetarea şi inovarea. Aceste măsuri ar atrage o majorare a fondurilor dedicate naturii 

şi biodiversităţii, ceea ce ar permite un nivel mai ridicat de investiţii în proiecte. 

Reuniunea Consiliului afaceri externe 

În data de 19 iunie 2017,  a avut loc reuniunea Consiliului de afaceri externe care 
a fost prezidată de Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe şi politică de securitate, 
dna Federica Mogherini. Principalele subiecte abordate au fost: strategia globală a 
Uniunii Europene, cooperarea UE-NATO, combaterea terorismului, migraţia, situaţia 
din Irak şi criza din Golf. 

                                                           

5
 Emissions Trading System 

6 COM 198 (2017) 

http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/06/19-conclusions-eu-action-plan/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0198&from=RO
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0198&from=RO
https://webgate.ec.europa.eu/mtatec/translateTextSnippet.html
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Privind strategia globală a UE, miniştrii au salutat raportul prezentat de Înaltul 
Reprezentant referitor la primul an de la punerea în aplicare a strategiei şi au evidenţiat 
realizările importante  în ceea ce priveşte cooperarea în domeniul apărării şi securităţii, 
dar şi dezvoltarea rezilienţei statelor din est şi sud şi promovarea unei abordări 
integrate în materie de conflicte şi crize.  În acest context, miniştrii de afaceri externe 
au adoptat concluziile privind securitatea maritimă globală,  în care se subliniază rolul 
UE în calitatea de furnizor de securitate maritimă la nivel global, în promovarea 
multilateralismului în domeniul maritim şi al supremaţiei legii pe mare. 

Privind cooperarea UE-NATO, miniştrii au avut discuţii cu secretarul general 
adjunct al NATO, dl Rose Gottemoeller, pe baza raportului intermediar comun al 
Înaltului Reprezentant şi al secretarului general al NATO. Ca urmare, Consiliul a 
adoptat concluziile, salutând progresele înregistrate şi solicitând măsuri suplimentare 
în aceeaşi direcţie. 

Consiliul a avut o dezbatere cu privire la aspectele externe ale combaterii 
terorismului, având în vedere recentele atacuri teroriste comise în interiorul UE şi afara 
graniţelor. UE are un interes vital în continuarea cooperării cu partenerii bilaterali, 
regionali şi multilaterali pentru combaterea acestor ameninţări. La finalul dezbaterii 
Consiliul a adoptat concluziile referitoarea la acţiunea externă a UE privind combaterea 
terorismului. 

În legătură cu aspectele externe ale migraţiei, miniştrii şi-au exprimat sprijinul 
pentru abordarea actuală privind consolidarea cooperării cu ţările partenere pentru a 
continua lupta împotriva traficanţilor şi pentru a reduce numărul vieţilor pierdute pe 
ruta central-mediteraneană. Totodată, miniştrii au subliniat faptul că sprijinirea unei 
mai bune gestionări a migraţiei în Libia, cu scopul de a proteja migranţii şi refugiaţii 
continuă să fie un obiectiv-cheie pentru Uniunea Europeană.  

Privind situaţia din Irak, Consiliul a discutat despre recentele evoluţii, în special 
de la Mosul şi din provincia Ninive şi despre viitoarea stabilizare a ţării şi a adoptat 
concluzii, reiterând totodată sprijinul ferm pentru unitate, suveranitate şi integritatea 
teritorială a Irakului. 

Privind situaţia actuală din regiunea Golfului, miniştrii de externe au solicitat 
dezamorsarea crizei prin intermediul dialogului şi al negocierilor, exprimându-şi 
sprijinul deplin pentru eforturile de mediere ale Kuweitului. 

Înaltul Reprezentant a reamintit faptul că UE preţuieşte relaţiile bilaterale cu 
toate părţile în cauză precum şi relaţiile cu Consiliul de cooperare al Golfului şi că 
unitatea Golfului este vitală pentru stabilitatea regiunii. 

 

Consiliul de stabilizare şi de asociere UE-Muntenegru 

 

În data de 20 iunie a.c. a avut loc cea de a 8-a reuniunea a Consiliului de 
stabilizare şi de asociere UE-Muntenegru care a fost prezidată de dl Aleksandar Andrija 
Pejovic, ministrul de afaceri europene al Muntenegrului. Au mai participat dna Helena 
Dalli, ministrul pentru afaceri europene şi egalitate al Maltei, delegaţia UE (în numele 
Înaltului Reprezentant al UE, dna Federica Mogherini) şi dl Christian Danielsson, 
director general pentru vecinătate şi negocieri privind extinderea, din partea Comisiei 
Europene.   

http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/06/19-conclusions-maritime-security/
http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2017_06/20170619_170614-Joint-progress-report-EU-NATO-EN.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/06/19-eu-nato-cooperation/
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/06/19-conclusions-counterterrorism/
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/06/19-conclusions-iraq/
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În cadrul reuniunii, au fost examinate progresele realizate de Muntenegru 
privind pregătirile pentru aderarea la UE şi au fost luate în considerare priorităţile 
pentru demersurile ulterioare.  Membrii Consiliului au discutat despre stadiul relaţiilor 
din cadrul procesului de stabilizare şi de asociere UE-Muntenegru, inclusiv despre 
criteriile politice şi economice şi relaţiile bilaterale în temeiul Acordului de stabilizare şi 
asociere. 

 

 

 

 

 

Reuniunea a fost urmată de o conferinţă în cadrul căreia s-a anunţat deschiderea 
negocierilor capitolului 1 referitor la libera circulaţie a bunurilor şi a capitolului 22 
referitor la politica regională şi coordonarea instrumentelor structurale.      

Până în prezent, 26 din cele 35 de capitole de negociere au fost deschise pentru 
negocieri, dintre care două capitole au fost închise provizoriu.  Iar pentru capitolul 30 
privind relaţiile externe au fost încheiate negocierile.    

Reuniunea Consiliului afaceri generale 

În cadrul reuniunii Consiliului Afaceri generale din data de 20 iunie 2016 
miniştrii au examinat proiectul adnotat al ordinii de zi pentru reuniunea Consiliului 
European din 22-23 iunie 2017. Consiliul European va reveni asupra problemei 
migraţiei pentru a evalua progresele înregistrate în ceea ce priveşte măsurile luate pe 
ruta centrală şi  est-mediteraneană. Totodată vor fi examinate  progresele înregistrate 
în ceea ce priveşte consolidarea cooperării UE, securitatea externă şi internă şi 
apărarea, oferind acolo unde este necesar orientări strategice. În continuare se aşteaptă 
să fie abordate şi aspectele privind locurile de muncă, creştere economică  şi 
competitivitatea  necesare pentru finalizarea Strategiei privind piaţa unică şi Strategia 
privind piaţa unică digitală. În funcţie de evenimente Consiliul European ar putea 
aborda şi probleme de politică externă. 

În decursul unei sesiuni publice Consiliul şi-a aprobat programul de lucru pe 
următoarele 18 luni care acoperă peroada de la 1 iulie 2017 până la 31 decembrie 2018. 
Programul a fost pregătit de viitoarele preşedinţii estonă, bulgară şi austriacă iar în ceea 
ce priveşte programul Consiliului afaceri externe de către Înaltul Reprezentant în 
colaborare cu Comisia. 

În contextul Semestrului european, Consiliul a aprobat Recomandările specifice 
de ţară privind politicile economice şi de ocupare a forţie de muncă. Acestea vor fi 
prezentate Consiliului European spre aprobare cu ocazia reuniuii din 22-23 iunie 2017. 

Consiliul a adoptat cadrul fiananciar multianual revizuit (CFM) pentru perioada 
2014-2020 care prevede o majorare de 6 miliarde EUR  pentru soluţionarea crizei 
migraţiei, consolidarea securităţii, stimularea ocupării forţei de muncă şi a creşeterii 
economice. De asmenea, CFM revizuit consolidează capacitatea UE de a reacţiona la 
evenimente neaşteptate. 

  „(…) Decizia de astăzi adaptează cadrul bugetar al UE pentru a-l aduce la 
nivelul provocărilor cu care ne confruntăm. Aceasta înseamnă că bugetul UE va fi un 
instrument şi mai eficace de consolidare a creşterii, de creare de locuri de muncă şi de 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8790-2017-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9934-2017-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9934-2017-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10200-2017-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10200-2017-INIT/ro/pdf
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abordare a crizei migraţiei. De asemenea, aceasta îi permite UE să reacţioneze mai 
rapid şi să ia deciziile necesare atunci când se confruntă cu noi provocări,” a declarat 
Dr. Helena Dalli, ministrul maltez pentru afaceri europene şi egalitate şi preşedinte al 
Consiliului. 

 

Reuniunea Consiliului afaceri generale - art.50 din TUE 

În cadrul reuniunii Consiliul din data de 20 iunie 2017 Comisia a prezentat o 
informare  cu privire la prima rundă a negocierilor cu Regatul Unit, pentru BREXIT, 
care s-au desfăşurat la Bruxelles cu o zi înainte. Pentru a pregăti lucrările Consiliului 
European din 22-23 iunie 2017 au avut loc  discuţii despre stadiul actual al negocierilor 
Brexit şi calea de urmat. 

„(…) Începem aceste negocieri cu bunăvoinţă şi cu scopul clar de a ajunge la un 
acord. Deci nu avem timp de pierdut. Vestea bună e că am ajuns la un acord cu 
Regatul Unit privind modul de organizare a discuţiilor noastre. De asemenea, ne-am 
exprimat poziţia în termeni foarte clari. Sperăm că şi Regatul Unit va veni la masa 
negocierilor cu idei clare şi realiste”, a declarat Helena Dalli, ministrul maltez pentru 
afaceri europene şi egalitate. 

În marja reuniunii Consiliului, miniştrii UE27 au discutat despre procedura de 
urmat pentru a se decide cu privire la mutarea agenţiilor UE situate în prezent în 
Regatul Unit: Agenţia Europeană pentru Medicamente şi Autoritatea Bancară 
Europeană. Preşedintele Consiliului European Donald Tusk şi preşedintele Comisiei 
Jean Claude  Junker, au propus statelor membre o procedură specifică ce presupune o 
cerere de ofertă din partea statelor membre, care va fi urmată de o evaluare a Comisiei 
Europene pe baza unor criterii obiective şi de o decizie finală care va fi adoptată de cele 
27 de state membre  prin vot, în toamna anului 2017. Se preconizează că liderii UE 27 
vor adopta procedura în cadrul Consiliului European din 22 iunie a.c. 
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COMISIA EUROPEANĂ 
 

Inovarea 

Performanţe în materie de inovare în UE  

Comisia Europeană a publicat în 20 iunie a.c. tabloul de bord european privind 
inovarea 2017. Acesta oferă o evaluare comparativă a performanţelor ţărilor din UE şi 
ale câtorva ţări terţe în domeniile cercetării şi inovării.  

S-au remarcat performanţele în materie de inovare în 15 state membre. Suedia 
rămâne lider în materie de inovare, în timp ce Lituania, Malta, Ţările de Jos, Austria şi 
Regatul Unit sunt inovatorii cu cea mai rapidă creştere. La nivel global, UE este pe cale 
să recupereze decalajele faţă de Canada şi SUA, dar Coreea de Sud şi Japonia se menţin 
în frunte, iar China face progresele cele mai rapide. 

Tabloul de bord european privind inovarea 2017 este însoţit de tabloul de bord 
regional privind inovarea7, care arată că: 

 lideri în domenii specifice sunt: Danemarca pe resurse umane şi mediu 
propice inovării; Luxemburg pe sisteme de cercetare atractive şi active de natură 
intelectuală; Finlanda pe finanţare şi sprijin; Germania pe investiţiile 
întreprinderilor; Irlanda pe inovarea în IMM-uri şi impactul asupra ocupării forţei de 
muncă; Belgia pe reţele de inovare şi colaborare şi Regatul Unit  pe efecte asupra 
vânzărilor; 

 există nuclee inovatoare regionale şi în ţările moderat inovatoare, astfel 
în: Praga în Republica Cehă, Bratislava în Slovacia şi Ţara Bascilor în Spania; 

                                                           

7
 Evaluează performanţele în materie de inovare ale regiunilor europene. 

https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_ro
https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_ro
https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/regional_ro
https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/regional_ro
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 referitor la inovare, performanţele s-au îmbunătăţit cel mai mult în 
domeniul co-publicaţiilor internaţionale, al pătrunderii reţelelor de bandă largă, al 
numărului de absolvenţi universitari şi de doctoranzi şi al formării în sectorul TIC. 

De asemenea, tabloul de bord regional indică faptul că investiţiile în capital de 
risc şi ponderea IMM-urilor care introduc inovaţii au cunoscut un declin puternic. În 
următorii doi ani, se preconizează o creştere cu 2 % a performanţelor în materie de 
inovare. 

Domnul Carlos Moedas, comisarul european responsabil pentru cercetare, 
ştiinţă şi inovare, a declarat că: „(…) mai sunt încă multe de făcut pentru a îmbunătăţi 
performanţele în materie de cercetare şi inovare. Din acest motiv, suntem în curs de 
consolidare a sprijinului acordat inovatorilor revoluţionari prin intermediul 
Consiliului european pentru inovare, o iniţiativă-pilot pusă în aplicare în temeiul 
programului-cadru pentru cercetare şi inovare Orizont 2020, al UE.” 

 
 

https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm
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Integrare 

Un nou instrument de stabilire a profilului de competenţe în 

sprijinul resortisanţilor din ţări terţe  

Cu ocazia Zilei mondiale a refugiaţilor a Organizaţiei Naţiunilor Unite, în data de 
20 iunie a.c., Comisia Europeană a lansat Instrumentul european de stabilire a 

profilului de competenţe al resortisanţilor din ţările terţe.  

Acest instrument este parte a celor zece priorităţi de acţiune enunţate în Noua 
agendă pentru competenţe în Europa şi are drept scop soluţionarea problemei 
nepotrivirii dintre competenţe şi oferta de locuri de muncă în cazul cetăţenilor din afara 
UE8. În plus, vine în completarea altor instrumente de asigurare a transparenţei 
competenţelor precum Europass şi Cadrul european al calificărilor. Este un instrument 
de editare web online şi offline ce le va permite resortisanţilor din ţările terţe să îşi 
prezinte competenţele, calificările şi experienţa într-un mod uşor de înţeles de către 
angajatori, furnizori de servicii de educaţie şi formare şi de organizaţiile din întreaga 
Uniune care lucrează cu migranţi. Totodată, va oferi o imagine de ansamblu a profilului 
de competenţe pe care le are un cetăţean din afara UE şi va ajuta organizaţiile care 
lucrează cu migranţi să identifice nevoile specifice atunci când este vorba de integrarea 
lor pe piaţa muncii. Integrarea resortisanţilor din ţări terţe pe piaţa muncii este o 
provocare majoră a Uniunii datorită afluxurilor de refugiaţi şi solicitanţilor de azil. Pe 
termen lung, costul neintegrării este mai mare decât costul unor politici eficiente de 
integrare, având în vedere digitalizarea şi îmbătrânirea populaţiei. Europa are tot 
interesul să devină o destinaţie atrăgătoare pentru oamenii competenţi.  

                                                           

8
 Unii dintre ei, cu un nivel înalt de educaţie sunt deseori supra-calificaţi, iar alţii, cu un nivel 

scăzut de educaţie, au nevoie de studii şi formare suplimentare pentru a obţine competenţele de care este 
nevoie pe piaţa forţei de muncă. De asemenea, cunoaşterea insuficientă a limbii sau limbilor ţărilor 
gazdă, în cazul unora dintre cetăţenii din afara UE, poate sta în calea integrării acestora pe piaţa muncii. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&intPageId=5019&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&intPageId=5019&langId=en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2039_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2039_ro.htm
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Cu ocazia lansării instrumentului de stabilire a profilului de competenţe dna 
Marianne Thyssen, comisarul european responsabil pentru ocuparea forţei de muncă, 
afaceri sociale, competenţe şi mobilitatea forţei de muncă, a vizitat un centru de primire 
al solicitanţilor de azil din Bruxelles. 

Dl Dimitris Avramopoulos, comisarul european responsabil pentru migraţie, 
afaceri interne şi cetăţenie, a declarat că: „(…) este esenţial să susţinem integrarea cu 
succes a migranţilor. Stabilirea profilului de competenţe va simplifica accesul la locuri 
de muncă al resortisanţilor din afara UE, a celor veniţi de curând, oferind vizibilitate 
competenţelor pe care le deţine fiecare persoană în parte.” 

 

 Fiscalitate 

Noi norme în materie de transparenţă aplicabile intermediarilor din 

domeniul planificării fiscale 

Comisia Europeană a propus în 21 iunie a.c. noi reguli în materie de 
transparenţă aplicabile intermediarilor (consultanţii fiscali, contabilii, băncile şi 
avocaţii) care promovează sisteme de planificare fiscală pentru clienţii lor. 

Recentele informaţii prezentate în mass-media (de exemplu „Panama Papers”) 
au scos la iveală modalităţile prin care unii intermediari (care acordau asistenţă 
companiilor şi persoanelor fizice) ofereau soluţii prin care să se sustragă de la plata 
impozitelor. Actuala propunere a Comisiei vizează planificarea fiscală agresivă printr-
un control mai strict al activităţilor din acest domeniu. 

Sistemele de planificare fiscală transfrontaliere care prezintă anumite 
caracteristici de natură să genereze pierderi pentru guverne vor trebui să fie raportate 
automat autorităţilor fiscale înainte de a fi utilizate. Obligaţia de a raporta sistemele 
transfrontaliere va reveni: 

 intermediarului care a pus sistemul transfrontalier la dispoziţia unei 
companii sau a unei persoane fizice pentru implementare şi utilizare; 

 persoanei sau companiei care beneficiază de consiliere, atunci când 
intermediarul care furnizează sistemul transfrontalier nu este stabilit în UE sau dacă 
acesta este supus unor reguli privind secretul profesional; 

 persoanei sau companiei care implementează sistemul transfrontalier, 
atunci când acesta este elaborat de avocaţi sau consultanţi fiscali interni.  

Prin intermediul unei baze de date centralizate statele membre îşi vor transmite, 
reciproc, informaţiile primite care le avertizează din timp cu privire la noile riscuri de 
eludare a obligaţiilor fiscale şi astfel vor putea lua măsuri pentru blocarea 
aranjamentelor dăunătoare. De asemenea, pentru a descuraja promovarea abuzurilor 
fiscale, statele membre vor fi obligate să pună în aplicare sancţiuni pentru companiile 
care nu respectă măsurile de asigurare a transparenţei. 

Propunerea va fi înaintată Parlamentului European pentru consultare şi 
Consiliului UE  pentru adoptare. 
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CURTEA DE JUSTIŢIE A UNIUNII 

EUROPENE 
 

Hotărâre a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) în cauza C-
258/14 

 

Hotărârea Curţii9 (Marea Cameră) din 13 iunie 2017 referitoare la Eugenia 
Florescu şi alţii împotriva Casei Judeţene de Pensii Sibiu şi alţii 

Cerere de decizie preliminară a fost formulată de Curtea de Apel Alba Iulia.  

Trimiterea preliminară face referire la articolul 143 din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene (TFUE)  - Dificultăţi privind balanţa de plăţi a unui stat 
membru – Asistenţă financiară a Uniunii Europene – Memorandumul de înţelegere 
încheiat între Uniunea Europeană şi statul membru beneficiar10 – Politica socială – 
Principiul egalităţii de tratament – Legislaţie naţională11 care interzice cumulul unei 
pensii publice cu veniturile salariale realizate în exercitarea unor activităţi în cadrul 

                                                           

9 www.curia.europa.eu  
10 Cu referire la  Memorandumul de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, 

încheiat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009 (publicat în Monitorul Oficial al României nr.455/1 
iulie 2009), trebuie considerat un act adoptat de o instituţie a Uniunii Europene, în sensul articolului 267 
TFUE, care poate fi supus interpretării Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. 

11 Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi al procurorilor din 28 iunie 2004 
(publicată Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 13 septembrie 2005). 

http://www.curia.europa.eu/
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unei instituţii publice – Diferenţă de tratament între persoanele a căror durată a 
mandatului este prevăzută de Constituţie şi magistraţii de carieră.  

În rezumat: reclamanţii au îndeplinit funcţia de magistraţi, ocupând posturi prin 
concurs, care aveau concomitent şi activitate didactică universitară, până în anul 2009 
când au fost pensionaţi din magistratură dar şi-au continuat activitatea la universitate. 
Legislaţia naţională permitea până în 2009 cumulul celor două venituri însă prin Legea 
nr.329/2009 acest lucru nu a mai fost permis dacă se constata că depăşeşte nivelul 
salariului mediu brut pe economie, deşi Curtea Constituţională din România s-a 
pronunţat printr-o decizie asupra acestei legi din care rezultă că nu este constituţională.  

Întrebările preliminare formulate de Curtea de Apel Alba Iulia către Curtea de 
Justiţie a UE au fost următoarele: dacă memorandumul de înţelegere poate fi 
considerat un act cu valoare juridică asupra căruia Curtea poate da o interpretare; în 
cazul unui răspuns afirmativ memorandumul poate avea ca efect impunerea adoptării 
unei legislaţiei naţionale în litigiul principal; să se stabilească dacă art.6 TUE şi 
articolele 17, 20 şi 21 din Carta drepturilor fundamentale a UE12 trebuie interpretate în 
sensul că se opun unei legislaţiei naţionale precum cea în discuţie în litigiul principal 
care prevede interdicţia cumulului; să se stabilească dacă art.2(2) din Directiva 
2000/78 trebuie interpretat în sensul că se opune legislaţiei naţionale precum cea în 
discuţie în litigiul principal; dacă art.47 din cartă trebuie interpretat în sensul că se 
opune legislaţiei naţionale care prevede că în cazul încălcării principiului supremaţiei 
dreptului Uniunii, numai hotărârile judecătoreşti definitive şi irevocabile pronunţate în 
cadrul acţiunilor de natură administrativă pot face obiectul unei revizuiri, iar nu şi 
hotărârile pronunţate în alte domenii, precum domeniile civil, penal sau comercial. 

Curtea de Justiţie a UE lasă să se înţeleagă că - luând în considerare obiectivele 
urmărite de Memorandumul de înţelegere între Uniunea Europeană şi România13 -, 
există posibilitatea de a fi interzise cumulul pensiei din sectorul public cu venituri 
realizate din activităţi desfăşurate în cadrul altor instituţii publice, dacă cuantumul 
pensiei depăşeşte un anumit prag.  

 

 

 

                                                           

12
 Articolul 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) stipulează “Uniunea recunoaşte 

drepturile, libertăţile şi principiile prevăzute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene din 

7 decembrie 2000, astfel cum a fost adaptată la 12 decembrie 2007, la Strasbourg, care are aceeaşi 
valoare juridică cu cea a tratatelor.” 

13 Curtea este competentă să se pronunţe, cu titlul preliminar, cu privire la validitatea şi 

interpretarea actelor adoptate de instituţiile Uniunii – în acest caz, referitor la memorandumul dintre 

cele două părţi. Scopul încheierii lui este, aşadar, concretizarea unui angajament între Uniune şi un stat 

membru cu privire la un program economic, negociat de părţi, prin care acest stat membru se angajează 
să respecte obiective economice stabilite în prealabil pentru a putea beneficia, sub rezerva respectării 
acestui angajament, de asistenţa financiară a Uniunii. Memorandumul trebuie interpretat în sensul că „ 

(...) nu impune adoptarea unei legislaţii naţionale care să prevadă interdicţia cumulului (...) dacă 

nivelul acesteia depăşeşte nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea 
asigurărilor sociale de stat.”   

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=ro&jur=C,T,F&num=C-258/14&td=ALL
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