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PARLAMENTUL EUROPEAN 
 

Din activitatea plenului 

 

 Pe data de 4 iulie a.c., printr-o  ceremonie oficială organizată la Strasbourg, 
deputaţii europeni au adus un ultim omagiu 
doamnei Simone Veil,  politician francez, 
cunoscută ca prima femeie care a deţinut funcţia 
de preşedinte al Parlamentului European în 
1979.  Simone Veil a decedat la 30 iunie 2017, la 
vârsta de 89 de ani.  

 Supravieţuitoare a lagărelor de 
concentrare naziste1 şi figură centrală a 
feminismului în Europa, Simone Veil s-a născut 
în 1927 într-o familie de evrei din Nisa - Franţa. 
După cel de-Al doilea Război Mondial, ea a 
consolidat drepturile femeilor în Franţa în 
perioada în care a fost ministru al sănătăţii, între 
1974-1979. A fost deputat european 14 ani, timp 
în care a deţinut, de asemenea, funcţiile de 
preşedinte şi vicepreşedinte al Grupului Liberal 
şi Democrat. S-a întors în politica franceză în anul 1993.  

La ceremonia de omagiere au luat cuvântul preşedintele Parlamentului 
European, Antonio Tajani,  şi preşedintele Grupului Alianţei Liberalilor şi Democraţilor 
pentru Europa, Guy Verhofstadt. 

                                                           

1 Auschwitz-Birkenau, Bobrek şi Bergen-Belsen 
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 Relaţiile dintre Uniunea 
Europeană şi Turcia tind să îngheţe2, dar 
nu a fost întotdeauna aşa. Cei doi 
parteneri strategici colaborează în 
domeniile comerţului şi securităţii şi, mai 
recent, în domeniul gestionării fluxului de 
migranţi. Negocierile privind aderarea 
Turciei la UE se duc din anul 2005. 
Deputaţii europeni sunt tot mai îngrijoraţi 
de încălcarea drepturilor fundamentale în 
Turcia. După o lovitură de stat nereuşită 
de anul trecut, preşedintele turc Erdogan a declarat starea de urgenţă care este încă în 
vigoare. Atunci, avocaţi, profesori, jurnalişti au fost arestaţi, organizaţii ale societăţii 
civile şi instituţii media au fost închise. În noiembrie 2016, Parlamentul European a 
cerut îngheţarea temporară a discuţiilor de aderare la UE, dacă lucrurile nu se 
îmbunătăţesc. Preşedintele Erdogan a organizat un referendum pentru modificarea 
Constituţiei, în 2017, care ulterior a adus puteri sporite preşedintelui. „Dacă Turcia va 
reintroduce pedeapsa cu moartea, dacă va intra în vigoare acest pachet 
constituţional, singura consecinţă reală va fi încetarea discuţiilor despre integrarea 
Turciei în UE. Asta nu înseamnă că trebuie să oprim însă toate formele de cooperare” -
consideră dna Kati Piri, raportor european.  

 Deputaţii europeni monitorizează atent situaţia din Turcia. După ce au avut 
ample dezbateri pe data de 5 iulie a.c., deputaţii au ajuns la concluzia că negocierile de 
aderare cu Turcia ar trebui suspendate dacă propunerile de modificare a constituţiei, 
contrare statutului de membru al UE, sunt implementate, se menţionează în rezoluţia3 
adoptată pe data de 6 iulie a.c. S-a exprimat îngrijorarea în legătură cu regresele Turciei, 
constatându-se nerespectarea statului de drept, a drepturilor omului, a libertăţii presei 
şi a luptei împotriva corupţiei. Ei condamnă sprijinul declarat în mai multe rânduri de 
preşedintele turc pentru reintroducerea pedepsei cu moartea, care ar ridica semne de 
întrebare asupra prezenţei Turciei în Consiliul Europei şi ar duce imediat la încetarea 
negocierilor de aderare la UE.  

 Exprimându-şi solidaritatea cu poporul turc, deputaţii europeni condamnă 
încercarea de lovitură de stat, dar regretă totodată răspunsul disproporţionat al 
guvernului turc, care a dus la concedierea pe scară largă a funcţionarilor publici, 
închiderea unor instituţii media, arestarea jurnaliştilor, judecătorilor şi apărătorilor 
drepturilor omului, precum şi la închiderea şcolilor şi universităţilor.  

 De asemenea, rezoluţia recunoaşte importanţa unor bune relaţii între UE-Turcia 
şi menţinerea unui dialog constructiv şi deschis - cheia pentru abordarea comună a 
provocărilor de tipul migraţie, securitate sau terorism. Este susţinută actualizarea 
uniunii vamale UE-Turcia, cerând ca drepturile omului şi libertăţile fundamentale să fie 
parte a unui nou acord. 

 „(…) Parlamentul vorbeşte cu o voce clară şi unică atunci când condamnă declinul 
serios al guvernului turc în privinţa standardelor democratice, continuând să sprijine 
poporul turc – milioane de oameni care ar dori să continue să vadă în UE o ancoră 

                                                           

2 https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/turkey-s-accession-talks-in-focus 

3 Rezoluţia Parlamentului European din 6 iulie 2017 referitoare la Raportul Comisiei pe 2016 
privind Turcia - 2016/2308(INI) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0306+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/turkey-s-accession-talks-in-focus
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2016/2308(INI)
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pentru reformarea ţării. Împreună cu voi (popor turc), sperăm că «Adalet» (justiţia) 
se va întoarce curând în Turcia”, a declarat Kati Piri (S&D, NL). 

Rezoluţia a fost votată cu 477 de voturi la 64 şi 97 de abţineri. Parlamentul 
intenţionează să trimită la toamnă o delegaţie ad-hoc la Ankara, pentru a reînnoi 
dialogul parlamentar.  

Într-un interviu acordat de dna Kati Piri (S&D, NL), raportorul european pentru 
Raportul referitor la raportul privind Turcia 2016, se precizează că: „Impactul 
suspendării negocierilor în termeni de finanţe ar fi de câteva sute de milioane de euro 
pe an, care vor fi alocate fondurilor de pre-aderare Turciei. Parlamentul European 
solicită ca suspendarea să intre în vigoare pentru a utiliza aceşti bani şi a finanţa în 
mod direct societatea civilă din Turcia. Dar, desigur, din punct de vedere politic, dacă 
se ajunge aici, aceasta va însemna că 60 de ani de încercare a Turciei de a se apropia 
de Europa, au condus,  de fapt, spre un final drastic. (…) În ciuda politicilor acestui 
guvern, Turcia este un partener foarte important în multe domenii. Deci, acest 
Parlament nu spune, să încetăm să cooperăm cu Turcia. Europa cooperează cu multe 
ţări din lume care nu se află în negocierile de aderare. Încercăm să încheiem acorduri 
privind, de exemplu, migraţia cu multe ţări care nu sunt pe continentul european”. 
Întrebată „ce opţiune are UE să promoveze democraţia şi drepturile omului în 
Turcia?”, raportorul european a precizat: „UE trebuie să îşi schimbe politica actuală. 
Chiar acum liderii UE, cu excepţia acestui Parlament European, aleg o strategie prin 
care speră că într-o zi lucrurile vor merge mai bine în Turcia.” 

 Membrii Parlamentului European au adoptat o rezoluţie4 privind asistenţa 
macrofinanciară în favoarea Republicii Moldova. În Poziţia Parlamentului European 
adoptată în primă lectură, la 4 iulie 2017, în vederea adoptării Deciziei (UE) 2017/... a 
Parlamentului European şi a Consiliului privind acordarea unei asistenţe 
macrofinanciare Republicii Moldova se precizează că relaţiile dintre Uniunea 
Europeană şi Republica Moldova continuă să se dezvolte în cadrul politicii europene de 
vecinătate (PEV) şi al Parteneriatului estic.   

 Republica Moldova a aderat la Parteneriatul estic în 2009, acţiune urmată de 
negocierea unui Acord de asociere între Uniune şi Republica Moldova. Acest acord,  
care include introducerea treptată a unei zone de liber schimb aprofundate şi 
cuprinzătoare (DCFTA), a fost semnat la 27 iunie 2014 şi a intrat în vigoare la 1 iulie 
2016.  Economia Republicii Moldova a fost afectată considerabil de instabilitatea 
politică existentă în perioada dintre alegerile din noiembrie 2014 şi ianuarie 2016, 
precum şi de un scandal de fraudă bancară, de activitatea economică scăzută din 
regiune şi de interdicţiile la importuri impuse de Rusia. Această situaţie a contribuit la 
apariţia unei recesiuni, a unui deficit tot mai mare al balanţei comerciale şi a unei 
scăderi semnificative a rezervelor valutare în ultimul an. În urma numirii la începutul 
anului 2016 a unui nou guvern şi a unui nou guvernator al Băncii Naţionale a Moldovei, 
autorităţile au dat dovadă de un angajament reînnoit de a avansa cu reformele politice 
necesare şi de a găsi soluţii la provocările legate de guvernanţa ţării în sectorul financiar 
şi în domeniul gestionării finanţelor publice. În sprijinul noii căi de reforme, a fost 
convenită o foaie de parcurs pentru reformele prioritare ale Republicii Moldova în 
conformitate cu concluziile Consiliului afaceri externe din 15 februarie 2016. Republica 

                                                           

4 Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 4 iulie 2017 referitoare la propunerea de 
decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind acordarea unei asistenţe macrofinanciare 
Republicii Moldova - COM(2017)0014 –2017/0007(COD) 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/world/20170630STO78719/kati-piri-you-cannot-sit-and-wait-while-situation-in-turkey-is-deteriorating
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2017-0234&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0283+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
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Moldova a înregistrat progrese substanţiale în ceea ce priveşte punerea în aplicare a 
acestei foi de parcurs. 

 În acest sens, Parlamentul European a adoptat o decizie prin care UE să pună la 
dispoziţia Republicii Moldova asistenţă macrofinanciară, cu un cuantum maxim de 100 
milioane euro, cu scopul de a sprijini stabilizarea economică a Republicii Moldova şi o 
agendă consistentă de reforme. Din cuantumul maxim menţionat, cel mult 60 milioane 
euro se furnizează sub formă de împrumuturi şi cel mult 40 milioane euro sub formă de 
granturi. Punerea la dispoziţie a asistenţei macrofinanciare din partea Uniunii este 
condiţionată de aprobarea de către Parlamentul European şi de către Consiliu a 
bugetului Uniunii pentru anul relevant. Asistenţa va contribui la acoperirea 
nevoilor Republicii Moldova legate de balanţa de plăţi, astfel cum au fost identificate în 
programul FMI. Pentru a finanţa componenta de împrumut a asistenţei 
macrofinanciare a Uniunii, Comisia Europeană este împuternicită, în numele Uniunii, 
să împrumute fondurile necesare de pe pieţele de capital sau de la instituţii financiare şi 
să le împrumute mai departe Republicii Moldova. Împrumuturile au o scadenţă medie 
de maximum 15 ani. 

 Punerea la dispoziţie a asistenţei macrofinanciare din partea Uniunii este 
gestionată de Comisia europeană, în conformitate cu acordurile sau înţelegerile 
încheiate între FMI şi Republica Moldova şi cu principiile şi obiectivele-cheie ale 
reformelor economice stabilite în Acordul de asociere UE-Moldova, inclusiv DCFTA, 
convenit în cadrul PEV. 

 Asistenţa macrofinanciară din partea Uniunii se acordă pentru o perioadă de 2  
ani şi jumătate, începând cu prima zi de la intrarea în vigoare a memorandumului de 
înţelegere. 

 În cazul în care nevoile de finanţare ale Republicii Moldova se reduc în mod 
semnificativ în perioada de plată a asistenţei macrofinanciare din partea Uniunii, 
comparativ cu proiecţiile iniţiale, Comisia Europeană reduce cuantumul asistenţei, o 
suspendă sau o anulează. 
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PRESEDINŢIA ESTONIANĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 
”Unitate prin echilibru” 

 Republica Estonia 

Estonia se află în partea de nord a continentului, cea mai nordică dintre cele trei 
ţări baltice, situată pe partea estică a Mării Baltice, la sud de Golful Finic.  

Este stat membru al Uniunii Europene din 1 mai 2004, când a avut loc cea mai 
mare extindere a Uniunii, face parte din spaţiul Schengen şi din zona euro. Cu 
România5 are relaţii diplomatice din anul 1924.  

Începând cu 1 iulie 2017 Estonia deţine, pentru prima dată, preşedinţia 
Consiliului UE timp de 6 luni. Agenda evenimentelor politice dar şi culturale dedicate 
acestei importante perioade poate fi găsită pe pagina oficială www.eu2017.ee .  

Logoul Estoniei simbolizează o sută de ani de independenţă. După secole de 
dominaţie, Estonia şi-a dobândit independenţa în anul 1918. 

 

      sau               sau          

 

Istoria consemnează că, ulterior, în data de 6 august 1940, a fost anexată la URSS 
sub denumirea RSS Estonă şi a ieşit după căderea Zidului Berlinului şi prăbuşirea 
Uniunii Sovietice, declarându-şi oficial independenţa la 20 august 1991. Încă din anul 

                                                           

5
A se vedea relațiile bilaterale pe https://www.mae.ro/bilateral-relations/1697#811 . 

http://www.eu2017.ee/
https://www.ev100.ee/en/my-logo
https://www.ev100.ee/en
https://www.mae.ro/bilateral-relations/1697#811
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1990 această ţară este foarte activă în diverse forumuri de cooperare, mai ales cu ţările 
nordice, dat fiind că se consideră legaţi istoric mai mult de Finlanda, Suedia şi 
Danemarca decât de ţările baltice, Letonia şi Lituania.  Estonia este ca formă de 
guvernământ republică parlamentară, cu democraţie reprezentativă, unicamerală, în 
care prim-ministru este şeful guvernului (nominalizat de preşedinte şi aprobat de 
parlament).  

Estonia este un loc în care se întâlnesc în mod firesc dragostea pentru natură dar 
şi pasiunea pentru înalta tehnologie. Oamenii locului îşi preţuiesc resursele naturale ale 
ţării dar susţin şi lucrează cu pasiune pentru noi soluţii de tipul „e-stat”. Estonienii au o 
legătură specială cu mediul şi asta se reflectă în viaţa de zi cu zi, în valorile lor şi în 
modul lor de a gândi de mii de ani. Ei spun adeseori că deşi nu au o ţară mare ca 
întindere, însă dacă vrei să îi cunoşti poţi afla multe lucruri interesante despre istoria, 
arta sau cultura lor, acum accesând www.events.estonia.ee . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.events.estonia.ee/
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COMISIA EUROPEANĂ 
 

Migraţie 

Comisia propune un plan de acţiune pentru a sprijini Italia, pentru a 
reduce presiunea asupra acesteia şi pentru o mai mare solidaritate 

Comisia a prezentat în data de 4 iulie 2017 o serie de măsuri6 imediate care pot fi 
luate de către statele membre ale UE, de către Comisie, de către agenţiile UE şi de către 
Italia, cele mai importante fiind următoarele: 

 Comisia Europeană (CE) va consolida în continuare capacităţile 
 autorităţilor libiene, prin intermediul unui proiect în valoare de 46 de milioane EUR 
pregătit împreună cu Italia; 

 CE va sprijini instituirea unui Centru de coordonare a operaţiunilor de 
salvare pe mare pe deplin operaţional în Libia; 

 CE va suplimenta finanţarea pentru gestionarea migraţiei în Italia cu 35 
de milioane EUR, disponibilă pentru a fi mobilizată imediat; 

 CE va asigurarea mobilizarea deplină a agenţiilor UE: 

o Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO) este pregătit să majoreze 
numărul echipelor mobile de sprijinire a prelucrării cererilor; 

o Agenţia Europeană pentru Poliţia de Frontieră şi Garda de Coastă ar 
trebui să examineze de urgenţă propunerile Italiei cu privire la operaţiunea comună 
Triton; 

o iar corpul de reacţie rapidă al agenţiei, format din peste 500 de experţi în 
domeniul returnării, este gata pentru a fi mobilizat la solicitarea Italiei; 

 CE va iniţia şi finanţa un nou exerciţiu privind angajamentele de relocare, 
în special din Libia, Egipt, Niger, Etiopia şi Sudan, în colaborare cu UNHCR, începând 
de astăzi; 

                                                           

6 Planul de acţiune al Comisiei 

 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170704_action_plan_on_the_central_mediterranean_route_en.pdf
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 CE va colabora cu Libia în ceea ce priveşte consolidarea controalelor la 
graniţa de sud, în cooperare cu ţările din grupul G5 Sahel şi statele membre, cu sprijinul 
financiar al UE; 

 CE va intensifica eforturile pentru semnarea acordurilor de readmisie (sau 
a unor acorduri informale echivalente) cu ţările de origine şi de tranzit, cu sprijinul 
statelor membre; 

 CE îşi va intensifica relaţiile cu Niger şi Mali în conformitate cu cadrul de 
parteneriat, pentru a împiedica deplasările către Libia; 

 CE va colabora în continuare cu Organizaţia Internaţională pentru 
Migraţie (OIM) pentru a accelera returnările voluntare asistate din Libia şi Niger către 
ţările de origine, inclusiv prin furnizarea de finanţare suplimentară; 

 CE va asigura împreună cu statele membre punerea în aplicare integrală 
a cadrului de parteneriat, inclusiv cu privire la un număr mai mare de ţări decât cele 5 
ţări prioritare prevăzute iniţial, utilizând instrumente cu efect de levier atât pozitive, cât 
şi negative; 

 în plus faţă de suma de 200 de milioane euro mobilizată în 2017 pentru 
componenta „Africa de Nord” a Fondului fiduciar al UE pentru Africa, CE va asigura o 
finanţare echivalentă pentru 2018 şi pentru anii următori de la bugetul UE şi de la 
statele membre.  

  

 Educaţie, cultură, tineret şi sport 

Un nou Monitor arată modul în care cultura şi creativitatea ajută 
oraşele să prospere 

Comisia Europeană a prezentat în data de 6 iulie 2017 prima ediţie a 
„Monitorului oraşelor culturale şi creative”7. Monitorul oraşelor culturale şi creative8 
este rezultatul unui proiect de cercetare care a cuprins 168 de oraşe din 30 de ţări 
europene. El este disponibil sub forma unui instrument interactiv care permite 
utilizatorilor să efectueze căutări în cadrul oraşelor selectate, precum şi în cadrul unei 
game largi de informaţii cantitative şi calitative privind performanţa acestora. 

Prima ediţie a Monitorului oraşelor culturale şi creative permite monitorizarea şi 
evaluarea performanţelor din 168 de „oraşe culturale şi creative” europene, în 
comparaţie cu omologii lor, utilizând atât date cantitative, cât şi date calitative. 

Informaţiile cantitative sunt cuprinse în 29 de indicatori pertinenţi privind nouă 
dimensiuni care reflectă trei faţete importante ale vitalităţii culturale, sociale şi 
economice a oraşelor: 

 dinamismul cultural măsoară „pulsul” cultural al unui oraş în ceea ce 
priveşte infrastructura culturală şi participarea la cultură; 

 economia creativă reflectă modul în care sectoarele culturale şi creative 
contribuie la ocuparea forţei de muncă, la crearea de locuri de muncă şi la capacitatea 
inovatoare a unui oraş; 

                                                           

7 Textul integral al raportului 
8 Monitorul oraşelor culturale şi creative - instrument online interactiv 
 

https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/cultural-creative-cities-monitor/media/c3monitor2017.pdf
https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/cultural-creative-cities-monitor
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 mediul propice identifică activele corporale şi necorporale care ajută 
oraşele să atragă talentele creative şi să stimuleze angajamentul cultural. 

În special, arată că oraşul cultural şi creativ „ideal” din Europa ar reprezenta un 
amalgam al oraşelor care au înregistrat cele mai bune rezultate pentru fiecare indicator. 
Acest oraş ar avea facilităţile şi spaţiile culturale din Cork (Irlanda), atractivitatea şi 
participarea culturală, precum şi locurile de muncă creative şi bazate pe cunoaştere din 
Paris (Franţa), inovarea şi proprietatea intelectuală din Eindhoven (Ţările de Jos), noile 
locuri de muncă din sectoarele creative din Umeå (Suedia), educaţia şi capitalul uman 
din Leuven (Belgia), deschiderea, toleranţa şi încrederea din Glasgow (Regatul Unit), 
conexiunile locale şi internaţionale din Utrecht (Ţările de Jos) şi calitatea guvernanţei 
din Copenhaga (Danemarca). Dintre aceste opt oraşe, cinci au mai puţin de 500 000 de 
locuitori (Cork, Eindhoven, Umeå, Leuven şi Utrecht). 

Constatările esenţiale ale cercetării includ: 

 oraşe culturale şi creative de top: în comparaţie cu alte oraşe cu o 
populaţie similară, Paris, Copenhaga, Edinburgh şi Eindhoven au obţinut rezultate mai 
bune decât omologii lor; 

 cultură, creativitate şi prosperitate: cultura şi creativitatea contribuie la 
rate mai mari ale creşterii economice şi sunt esenţiale pentru oraşele cu venituri mici; 

 dimensiunea nu este totul: dimensiunea unui oraş nu determină 
performanţa sa în domeniul culturii şi al creativităţii, oraşele mici şi mijlocii obţinând în 
medie un punctaj relativ bun faţă de cele mai mari; 

 capitalele sunt în frunte, dar nu chiar primele: deşi capitalele conduc 
deseori în cadrul clasamentelor, ele sunt depăşite de alte oraşe în Austria, în Belgia, în 
Italia, în Germania, în Polonia, în Spania, în Ţările de Jos şi în Regatul Unit. 

 

Conformitatea statelor membre cu dreptul UE 

Raportul anual privind monitorizarea punerii în aplicare a dreptului 
UE prezentat în data de 6 iulie 2017 arată modul în care Comisia a asigurat aplicarea 
dreptului UE în 2016. Tabloul de bord al pieţei unice, disponibil online şi prezentat în 
aceeaşi zi, arată că, deşi majoritatea barierelor în calea liberei circulaţii a persoanelor, a 
serviciilor, a bunurilor şi a capitalului sunt în curs de a fi eliminate, în unele domenii 
situaţia este stagnantă sau chiar se înrăutăţeşte. 

Raportul anual privind monitorizarea punerii în aplicare a dreptului 
UE în 20169 

Raportul anual pentru 2016 arată o creştere considerabilă (cu 21 %), faţă de anul 
anterior, a numărului de cazuri deschise în ceea ce priveşte constatarea neîndeplinirii 
obligaţiilor, atingând astfel un record la nivelul ultimilor cinci ani. Acest fapt constituie 
un motiv de îngrijorare, deoarece neaplicarea corectă a dreptului UE face ca cetăţenii şi 
întreprinderile să nu îşi poată exercita drepturile şi beneficiile conferite de legislaţia 
europeană. De exemplu, transpunerea şi punerea integrală în aplicare a normelor UE 
privind achiziţiile publice şi concesiunile este esenţială pentru a face mai uşoară şi mai 
puţin costisitoare participarea întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri) la licitaţiile 

                                                           

9 Raport anual privind punerea în aplicare la nivel naţional a dreptului UE 

https://ec.europa.eu/info/publications/2016-commission-report-and-factsheets-monitoring-application-eu-law_ro
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pentru contracte publice. Prin urmare, Comisia acţionează cu fermitate atunci când 
încălcarea dreptului UE obstrucţionează obiectivele esenţiale ale politicilor UE.  

În ceea ce priveşte cazurile de transpunere cu întârziere, Cipru şi Belgia au avut 
cel mai mare număr de cazuri deschise, în timp ce cele mai puţine au fost deschise 
în Italia, în Slovacia şi în Danemarca. Germania şi Spania au înregistrat cel mai mare 
număr de cazuri pendinte pentru transpunerea incorectă şi/sau greşită a dreptului UE, 
în timp ce Estonia a avut cel mai scăzut număr total de cazuri deschise anul trecut. 

Piaţa internă, industria, antreprenoriatul şi IMM-urile, precum şi mediul 
înconjurător sunt în continuare domeniile de politică în care au fost deschise cele mai 
multe cazuri de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor în 2016. 

Pentru ca cetăţenii şi întreprinderile să poată profita de beneficiile oferite de 
dreptul UE, este esenţial ca statele membre să transpună directivele europene în 
propria ordine juridică naţională în termenele pe care şi le-au asumat. 

În 2016, numărul de noi proceduri de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor 
legate de transpunerea tardivă aproape că s-a dublat (847 de cazuri) faţă de anul 
anterior (543 de cazuri). Comisia a lansat noi proceduri de constatare a neîndeplinirii 
obligaţiilor împotriva majorităţii statelor membre, pentru netranspunerea Directivelor 
privind achiziţiile publice şi concesiunile (Directivele  2014/23/UE,  2014/24/UE  şi  
2014/25/UE),  a Directivelor privind produsele din tutun (Directivele  2014/40/UE  şi 
 2014/109/UE) şi a Directivei privind permisele de conducere (Directiva 2014/85/UE). 

Pentru a facilita transpunerea la timp, Comisia a continuat să asiste statele 
membre prin pregătirea unor planuri de punere în aplicare, a unor site-uri web specifice 
şi a unor documente de orientare şi prin schimbul de bune practici în cadrul reuniunilor 
grupurilor de 
experţi. 

Anul trecut 
Comisia a 
deschis trei 
acţiuni la 
Curtea de 
Justiţie a UE, 
solicitând 
aplicarea de 
sancţiuni 
financiare: 
două acţiuni 
împotriva 
Luxemburgu- 
lui şi o acţiune 
împotriva 
României10. 
Numărul de 
plângeri 
împotriva 
                                                           

10 Comisia/România, C–62/156. Comisia a sesizat Curtea în privinţa României pentru 
netranspunerea integrală a Directivei privind conţinutul de sulf din combustibilii marini. Ea a propus o 
penalitate zilnică de 38 042,60 euro. Ulterior, România a adoptat măsurile legislative necesare şi, prin 
urmare, Comisia şi-a retras acţiunea în faţa Curţii. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1490107949948&uri=CELEX:32014L0023
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1490107983180&uri=CELEX:32014L0024
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1490108016642&uri=CELEX:32014L0025
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1487785500631&uri=CELEX:32014L0040
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1490107105830&uri=CELEX:32014L0109
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1490114240720&uri=CELEX:32014L0085
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=ro&jur=C,T,F&num=C-62/16&td=ALL
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României a crescut din nou în anul 2016, după ce a fost în scădere timp de 2 ani. De 
asemenea, a crescut numărul de cazuri de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor, 
precum şi numărul de noi cazuri deschise din cauza transpunerii tardive, fiind însă sub 
valorile maxime înregistrate în 2014. În schimb, numărul de dosare noi EU Pilot este în 
continuă scădere, ajungând la mai puţin de jumătate din totalul înregistrat în 2012. 

Tabloul de bord al pieţei unice 2017 

Tabloul de bord al pieţei unice11, disponibil online, oferă o imagine exactă a 
stadiului punerii în aplicare a normelor şi evaluează modul în care statele membre ale 
UE aplică aceste norme şi identifică deficienţele în cazul cărora ţările din UE ar trebui 
să îşi intensifice eforturile. 

În funcţie de performanţa lor în raport cu o serie de instrumente de guvernanţă 
şi domenii de politică în 2016, statele membre au primit cartonaşe verzi (peste medie), 
galbene (medie) şi roşii (sub medie). Săgeţile indică dacă performanţa lor s-a 
îmbunătăţit sau s-a înrăutăţit. 

Pe lângă evaluarea conformităţii statelor membre cu legislaţia privind piaţa 
unică, tabloul de bord prezintă modul în care statele membre sprijină cetăţenii şi 
întreprinderile prin intermediul diverselor instrumente ale UE destinate informării 
generale, soluţionării concrete a problemelor şi căutării unui loc de muncă 
(portalul „Europa ta”, Europa ta - Consiliere, Solvit, EURES). Tabloul de bord 
monitorizează, de asemenea, gradul de deschidere către comerţ şi investiţii a statelor 
membre, precum şi eforturile mai ample ale acestora în vederea transparentizării unor 
sectoare precum cel de achiziţiile publice, de calificări profesionale sau de servicii 
poştale. 

Luând în considerare toate aceste domenii evaluate,  Austria,  Danemarca, 
Estonia, Lituania, Malta şi Slovacia au avut cele mai bune performanţe. 

Cetăţenii, întreprinderile, ONG-urile şi alte părţi interesate pot semnala orice 
presupusă încălcare a dreptului UE. În anul 2016, majoritatea plângerilor s-au referit la 
aspecte legate de justiţie şi de drepturile consumatorilor, de ocuparea forţei de muncă, 
de piaţa internă a UE, de industrie şi de IMM-uri. Prin intermediul formularului de 
plângere, SOLVIT poate ajuta cetăţenii şi întreprinderile să îşi rezolve problemele pe 
care le au cu o autoritate publică dintr-o altă ţară a UE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

11 Tabloul de bord 

http://europa.eu/youreurope
http://europa.eu/youreurope/advice/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/solvit
https://ec.europa.eu/eures/
http://ec.europa.eu/single-market-scoreboard
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Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri 

externe şi politica de securitate 

 

 Înaltul Reprezentant al SEAE, dna Federica Mogherini, a avut o intervenţie în 
plenul Parlamentului European, în data de 5 iulie a.c. la dezbaterea privind „Creşterea 
puterii militare a UE în slujba păcii, Carta ONU şi multilateralismul.”  

În legătură cu creşterea puteri militare în 
UE, dna Mogherini a susţinut că îşi 
doreşte consolidarea capacităţilor de 
securitate şi apărare axate pe „o putere de 
cooperare, multilaterală, întotdeauna 
fundamentată pe o abordare integrată, 
întotdeauna preventivă. (…)  Pentru 
statele membre ale UE, pentru toţi 
cetăţenii săi precum şi pentru partenerii 
noştri din întreaga lume, promovarea 
securităţii şi apărării europene este o 
prioritate.” Totodată, dna Mogherini a 

subliniat că toate acestea nu vor duce la o militarizare a Europei şi nici la formarea unei 
armate a UE, ci vor oferi posibilitatea utilizării instrumentelor de care dispune UE, 
combinând mijloacele civile şi militare, în scopul de a eficientiza investiţiile şi 
raţionaliza resursele, dat fiind faptul că ”(...) nu există o singură criză sau o ameninţare 
în lume care să poată fi abordată doar prin mijloace militare. Securitatea înseamnă 
pentru noi cooperarea pentru dezvoltare, acţiuni împotriva schimbărilor climatice, 
investiţii în menţinerea păcii şi aşa mai departe.” În acelaşi, timp a anunţat 
intensificarea rolului UE de coordonator al planurilor naţionale de apărare, înfiinţarea 
unui Fond european comun de apărare, finanţarea grupurilor de luptă pentru a fi 
operaţionale, îmbunătăţirea gestionării crizelor civile. 

 

 Dna Mogherini a reafirmat angajamentul UE 
faţă de perspectiva europeană a Balcanilor de Vest, la 
summit-ul Procesului de cooperare în Europa de sud-
est (SEECP), din Dubrovnik, Croaţia. Înaltul 
Reprezentant a reafirmat intensificarea 
angajamentelor pentru ţările din această regiune şi a 
declarat că „viitorul european, chiar după plecarea 
Regatului Unit, are în atenţie continuarea 
deschiderii pentru  primirea de noi state membre, a 
statelor din Balcani, care îşi doresc acest lucru, 
alături de care trebuie să găsim răspuns la provocările comune şi alături de care 
avem oportunităţi comune.” 

  Ulterior summit-ului dna Mogherini a avut la Bruxelles întrevederi atât cu 
preşedintele din Serbia, dl Aleksandar Vučić cât şi cu preşedintele din Kosovo, dl 
Hashim Thaçi, ambii fiind de acord să înceapă o nouă etapă a dialogului dintre Belgrad 
şi Pristina pentru reconcilierea şi normalizarea relaţiilor.    
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Summit-ul UE-Japonia 

 

 
 

 În data de 6 iulie 2017 a.c.  s-a desfăşurat la Bruxelles cel de-Al 24-lea summit 

Uniunea Europeană-Japonia. Preşedintele Consiliului European, dl Donald Tusk şi 

preşedintele Comisiei Europene, dl Jean Claude Junker au reprezentat UE, iar Japonia 

a fost reprezentată de prim-ministrul Shinzo Abe.  

După 18 runde de negocieri intense şi constructive şi mai multe reuniuni la nivel 

politic şi tehnic UE şi Japonia au ajuns, în data 6 iulie 2017, la un acord politic de 

principiu cu privire la un acord de parteneriat economic. Negocierile au fost lansate în 

anul 2013. În cadrul acestei reuniunii liderii celor două părţi au semnat o declaraţie 

comună prin care au reafirmat importanţa parteneriatului strategic în vederea 

consolidării cooperării pentru pace, prosperitate şi pentru o ordine internaţională 

bazată pe norme. Rezultatele reuniunii s-au concretizat într-un acord politic de 

principiu cu privire la  Acordul de parteneriat strategic şi la Acordul de parteneriat 

economic. Acordul de parteneriat strategic va asigura un cadru pentru o cooperare UE-

Japonia mai aprofundată şi mai strategică. Acesta  a evidenţiat valorile şi principiile 

comune care stau la baza parteneriatului UE-Japonia, inclusiv drepturile omului, 

democraţia şi statul de drept.  

”(…) Această bază de valori comune, pe care nu numai că o respectăm, ci pe 

care - în conformitate cu acordul de parteneriat strategic - ne-am angajat să o 

http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/07/06-eu-japan-summit-statement/
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/07/06-eu-japan-summit-statement/
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promovăm, ne-a permis să încheiem aceste negocieri.  Şi, cel mai important, nimeni 

nu a avut de pierdut”-  a menţionat Donald Tusk preşedintele Consiliului European. 

Preşedintele Juncker a declarat: „(…)Astăzi am încheiat un acord de principiu cu 

privire la un acord de parteneriat economic, al cărui impact depăşeşte cu mult 

graniţele noastre. Prin acest acord, UE şi Japonia susţin valorile lor comune şi se 

angajează să respecte cele mai înalte standarde în domenii precum dreptul muncii, 

siguranţa, mediul sau protecţia consumatorilor. Prin faptul că lucrăm în direcţia 

adoptării unor decizii reciproce privind caracterul mutual adecvat al nivelului de 

protecţie, ne luăm de asemenea un angajament ferm să susţinem dreptul fundamental 

la protecţia datelor. Împreună, transmitem lumii întregi un mesaj puternic că 

sprijinim comerţul deschis şi echitabil. În ceea ce ne priveşte, apreciem că nu există 

protecţie în protecţionism. Doar lucrând împreună vom reuşi să stabilim standarde 

ambiţioase la nivel mondial. Acesta va fi mesajul pe care UE şi Japonia îl vor 

transmite împreună în cadrul reuniunii G20 de mâine.”  

Acordul de parteneriat economic este unul cuprinzător şi ambiţios care promite 

să apropie cele două economii prin abordarea aspectelor legate de accesul pe piaţă al  

bunurilor, serviciilor şi investiţiilor, achiziţiile publice, inclusiv achiziţiile feroviare, 

barierele netarifare şi protecţia indicaţiilor geografice. De asemenea, acordul va garanta 

prin norme clare şi transparente comerţul liber şi echitabil în defavoarea 

protecţionismului şi va promova  prosperitatea în societate. 

Acordul de principiu tratează majoritatea aspectelor din Acordul de parteneriat 

economic. Unele capitole cuprind detalii tehnice care trebuie încă soluţionate şi, de 

asemenea, există capitole care rămân în afara sferei de aplicare a acordului de principiu, 

de exemplu cel privind protecţia investiţiilor. UE a propus sistemul său jurisdicţional 

reformat în materie de investiţii şi va purta discuţii cu toţi partenerii săi, inclusiv cu 

Japonia, pentru a avansa în direcţia înfiinţării unei instanţe multilaterale dedicate 

investiţiilor. Printre domeniile care necesită lucrări suplimentare se numără cooperarea 

în materie de reglementare şi capitolele generale şi instituţionale. Pe baza acordului de 

principiu la care s-a ajuns, negociatorii ambelor părţi îşi vor continua lucrările pentru 

soluţionarea tuturor problemelor de ordin tehnic rămase şi pentru finalizarea textului 

definitiv al acordului până la sfârşitul anului curent. Comisia Europeană va proceda 

apoi la verificarea din punct de vedere juridic şi la traducerea acordului în toate limbile 

oficiale ale UE, după care îl va prezenta spre aprobare statelor membre ale UE şi 

Parlamentului European. 

În cadrul summit-ului, liderii au solicitat adoptarea rapidă a unei noi rezoluţii a 

Consiliului de Securitate al ONU privind Republica Populară Democrată Coreeană 

(RPDC), în urma recentei lansări a unei rachete balistice cu posibilă rază de acţiune 

intercontinentală. 

De asemenea, s-a recomandat renunţarea la toate armele nucleare, la alte arme 

de distrugere în masă şi la programul dedicat rachetelor balistice şi să se angajeze într-

un dialog credibil cu comunitatea internaţională, astfel cum au susţinut prim-ministrul 

Shonzo-Abe, preşedintele Tusk şi preşedintele Junker în declaraţia comună privind 

Coreea de nord. 

 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/july/tradoc_155684.pdf
ww.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/07/06-eu-japan-dprk/
ww.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/07/06-eu-japan-dprk/
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Summit-ul G20 Hamburg 

 

 

 

În perioada 7-8 iulie 2017 s-a desfăşurat la Hamburg, în Germania, Summit-ul 

G20 cu tema Modelarea unei lumi interconectate12. Preşedintele Comisiei Europene, dl 

Jean-Claude Juncker şi Preşedintele Consiliului European, dl Donald Tusk, au 

reprezentat Uniunea Europeană. 

Lupta împotriva terorismului a rămas o prioritatea majoră pentru liderii G20. În 

semn de solidaritate aceştia au semnat o declaraţie privind combaterea terorismului 

prin care s-au angajat să rămână uniţi pentru punerea în aplicare a angajamentelor 

internaţionale de finanţare a luptei împotriva terorismului, a radicalizării precum şi 

pentru prevenirea utilizării internetului în scopuri teroriste. 

Summit-ul a constituit o oportunitate pentru preşedintele Comisiei Europene, dl 

Jean Claude Junker, de a exprima angajamentul UE în apărarea valorilor comune 

precum libertatea, democraţia, statul de drept şi respectarea drepturilor omului.  

Liderii G20 au adoptat Planul de acţiune de la Hamburg privind combaterea 

terorismului şi au exprimat angajamentul de a continua să promoveze incluziunea, 

egalitatea şi echitatea în procesul de creştere economică şi de creare a locurilor de 

muncă, partajând beneficiile globalizării. Acest aspect a fost evidenţiat şi în documentul 

de reflecţie13 al Comisiei Europene privind valorificarea oportunităţilor oferite de  

                                                           

12 Comunicatul oficial al Summit-ului G20, Hamburg, 2017: 
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/07/08-g20-hamburg-communique/.   

13
 COM(2017)240 

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/07/08-g20-hamburg-communique/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/07/08-g20-hamburg-communique/
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-1955_en.htm
http://www.consilium.http/www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/07/07-g20-counter-terrorism/
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/COM_2017_240_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/COM_2017_240_RO_ACTE_f.pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/07/08-g20-hamburg-communique/
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globalizare. Preşedintele Junker a declarat: „(…)În acest an aveam de-a face cu un 

avânt deosebit, toate cele 28 de state membre având creştere economică. Din  2013  în 

Uniunea Europeană au fost create 10 milioane de locuri de muncă, 233 milioane de 

europeni au un loc de muncă, UE având cea mai mare rată de ocupare din toate 

timpurile(…)”.  

În cadrul reuniunii s-a luat act de decizia SUA de a se retrage din Acordul de la 

Paris, liderii susţinând în continuare angajamentele asumate prin Acord, pe care l-au 

considerat ireversibil. Totodată, a fost reînnoit angajamentul de a intensifica 

coordonarea şi cooperarea cu privire la strămutare şi migraţie.  

Preşedintele Junker a subliniat importanţa unui parteneriat cu Africa, 

reamintind că a propus un plan de investiţii străine care poate mobiliza 44 de miliarde 

de euro pentru a combate cauzele profunde ale migraţiei. 

În marja summit-ului preşedintele Comisiei European Jean Claude Junker  a 

avut o întâlnire bilaterală cu preşedintele Rusiei, dl Vladimir Putin. Preşedinţii Tusk şi 

Juncker au organizat, de asemenea, întâlniri bilaterale cu dl Nguyễn Xuân Phúc,  prim-

ministrul Vietnamului, cu dl Lee Hsien Loong, prim-ministrul Republicii Singapore, cu 

dl Malcolm Turnbull, prim-ministrul Australiei şi cu dl Mauricio Macri, preşedintele 

Argentinei, care va prelua preşedinţia G20 de la Germania în cursul acestui an.  

Preşedintele Juncker şi cu prim-ministrul Canadei, dl Justin Trudeau, au 

convenit ca în data de 21 septembrie 2017 să înceapă aplicarea Acordului economic şi 

comercial cuprinzător. 

Discuţiile purtate pe parcursul celor două zile ale summit-ului au mai vizat şi alte 

subiecte care sunt prioritare pe agenda UE precum dezvoltarea durabilă, Parteneriatul 

cu Africa, digitalizarea, emanciparea femeilor şi rata de ocupare a forţei de muncă de  

către femei. 
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