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PARLAMENTUL EUROPEAN 
 

Din activitatea plenului  

 Discursul preşedintelui Jean-Claude Juncker privind Starea 
Uniunii 2017, Bruxelles, 13 septembrie 2017 

 

INTRODUCERE – AVEM VÂNTUL ÎN PÂNZE  

Domnule preşedinte, stimaţi deputaţi în 
Parlamentul European, când m-am aflat în faţa 
dumneavoastră anul trecut, am avut de rostit un discurs 
ceva mai uşor. Era clar pentru toată lumea că Uniunea 
noastră nu era într-o situaţie bună, Europa fusese greu 
încercată de un an care ne-a zdruncinat chiar din temelie. 
Aveam la dispoziţie doar două opţiuni: fie să ne 
reunim în jurul unei agende europene pozitive, fie 
să se retragă fiecare în colţul său. În această situaţie, 

am propus să rămânem uniţi, am propus o agendă pozitivă pentru a contribui la crearea – 
aşa cum spuneam anul trecut – a unei Europe care protejează, capacitează şi apără. 

În ultimele 12 luni, Parlamentul European a contribuit la punerea în practică a acestei 
agende. Şi continuăm să facem progrese zi de zi: nu mai târziu de noaptea trecută, aţi făcut 
eforturi pentru a ajunge la un acord privind instrumentele de apărare comercială şi dublarea 
capacităţii noastre europene de investiţii. Doresc, de asemenea, să mulţumesc celor 27 de 
lideri ai statelor noastre membre. La doar câteva zile după discursul meu de anul trecut, 
aceştia au salutat, în cadrul Summit-ului lor de la Bratislava, agenda pe care am prezentat-o 
şi au ales, astfel, calea unităţii. Au ales să se mobilizeze în jurul obiectivului nostru comun. 
Împreună, am arătat că Europa poate răspunde nevoilor cetăţenilor, când şi unde este 
necesar. De atunci, ritmul s-a redus, în mod sigur. A ajutat şi faptul că perspectiva economică 
a evoluat în favoarea noastră. Ne aflăm în prezent în al cincilea an al redresării economice, 
care a devenit realitate, în cele din urmă, în fiecare stat membru. În ultimii 2 ani, creşterea 
economică din Uniunea Europeană a depăşit-o pe cea a Statelor Unite. În prezent, nivelul 
acestei creşteri se situează la peste 2% pentru Uniune în ansamblu şi la 2,2% pentru zona 
euro. Ratele şomajului au atins nivelul cel mai scăzut din ultimii 9 ani. Până acum, în cursul 
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acestui mandat s-au creat aproape 8 milioane de locuri de muncă. În prezent, sunt încadrate 
în muncă 235 de milioane de persoane, o cifră record în UE. Comisia Europeană nu îşi poate 
asuma tot meritul pentru acest lucru, deşi, dacă s-ar fi pierdut 8 milioane de locuri de muncă, 
sunt convins că noi am fi purtat vina. 

Însă instituţiile europene au contribuit la schimbarea în bine a situaţiei. 
Ne putem asuma meritul pentru Planul european de investiţii, care a generat până acum 
investiţii în valoare de 225 miliarde euro. Prin acest plan s-au acordat împrumuturi unui 
număr de peste 445.000 de întreprinderi mici şi de peste 270 de proiecte de infrastructură. Ne 
putem asuma meritul pentru faptul că, datorită unor măsuri ferme, băncile europene dispun 
din nou de capitalul necesar pentru a acorda împrumuturi întreprinderilor, astfel încât 
acestea să poată să se dezvolte şi să creeze locuri de muncă. Şi ne putem asuma meritul pentru 
scăderea deficitului public de la 6,6% la 1,6%, scădere care se datorează aplicării inteligente a 
Pactului de stabilitate şi de creştere. Cerem disciplină bugetară, dar avem grijă să nu 
împiedicăm creşterea, ceea ce funcţionează, de fapt, foarte bine în întreaga Uniune – în 
pofida criticilor. 

La 10 ani de la declanşarea crizei, economia Europei cunoaşte, în fine, un 
reviriment. Şi, o dată cu ea, şi încrederea noastră. Liderii UE-27, Parlamentul şi Comisia 
readuc Europa în Uniune, împreună aducem uniunea înapoi în Uniune. Anul acesta, i-am 
văzut pe toţi cei 27 de lideri urcând colina Capitoliului din Roma, unul câte unul, pentru a-şi 
reînnoi angajamentul unul faţă de celălalt şi faţă de Uniune. Toate acestea mă fac să cred că 
Europa are din nou vântul în pânze.  

Ne aflăm acum într-un context favorabil, dar care nu va rămâne aşa 
pentru totdeauna. Haideţi să profităm de dinamica actuală şi să prindem vântul în 
pânze! Pentru aceasta, trebuie să facem două lucruri. În primul rând, ar trebui să 
păstrăm traiectoria stabilită anul trecut. Avem la dispoziţie încă 16 luni în care se pot 
realiza progrese reale de către Parlament, Consiliu şi Comisie. Trebuie să folosim acest timp 
pentru a termina ceea ce am început la Bratislava şi a realiza obiectivele de pe agenda 
noastră pozitivă. În al doilea rând, ar trebui să stabilim direcţia pentru viitor. Aşa 
cum scria Mark Twain, peste ani vom regreta mai mult lucrurile pe care nu le-am făcut, decât 
pe cele pe care le-am făcut. Acum este momentul să construim o Europă mai unită, 
mai puternică şi mai democratică pentru 2025. 

PĂSTRAREA TRAIECTORIEI 

Domnule preşedinte, stimaţi deputaţi, 

Privind către viitor, nu ne putem abate de la traiectoria stabilită. Am stabilit să 
realizăm o uniune a energiei, o uniune a securităţii, o uniune a pieţelor de capital, o uniune 
bancară şi o piaţă unică digitală. Împreună, am parcurs deja un drum lung. După cum poate 
confirma Parlamentul, Comisia a prezentat deja 80% din propunerile promise la începutul 
mandatului. Acum trebuie să colaborăm pentru a transpune propunerile în legislaţie, iar 
legislaţia în practică. Ca întotdeauna, va exista un anumit grad de concesii 
reciproce. Propunerile Comisiei de reformare a sistemului nostru comun de azil şi de 
consolidare a normelor privind detaşarea lucrătorilor au provocat controverse. Dacă vrem să 
obţinem un rezultat bun, va fi nevoie ca toate părţile să se apropie. Doresc să vă spun astăzi: 
atât timp cât rezultatul final este cel potrivit pentru Uniune şi este echitabil pentru toate 
statele membre, Comisia va fi dispusă să ajungă la un compromis. Acum suntem pregătiţi să 
depunem restul de 20% dintre iniţiative până în mai 2018. Azi-dimineaţă, le-am trimis 
preşedintelui Parlamentului European, Antonio Tajani, şi prim-ministrului, Jüri Ratas, o 
scrisoare de intenţie în care am prezentat priorităţile pentru anul următor. Nu voi enumera 
aici toate propunerile noastre, dar aş dori să menţionez 5 dintre ele, care sunt deosebit de 
importante. 

În primul rând, doresc să ne consolidăm agenda comercială europeană. 
Da, Europa este deschisă pentru comerţ, dar trebuie să existe reciprocitate, şi anume să 
obţinem ceea ce oferim. Comerţul nu este ceva abstract. Comerţul înseamnă locuri de muncă 
şi crearea de noi oportunităţi pentru întreprinderile europene, fie ele mari sau mici. Fiecare 
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miliard de euro în plus provenit din exporturi sprijină 14.000 de noi locuri de muncă în 
Europa. Comerţul înseamnă exportarea standardelor noastre, fie că este vorba de standarde 
sociale sau de mediu, ori de cerinţe în materie de protecţia datelor sau de siguranţă 
alimentară. Europa a fost mereu un loc atractiv pentru a face afaceri, dar în ultimul an, 
parteneri din întreaga lume bat la uşa noastră dornici să încheie acorduri 
comerciale cu noi. Cu ajutorul Parlamentului European, tocmai am ajuns la un acord 
comercial cu Canada, care se va aplica provizoriu începând de săptămâna viitoare. Avem un 
acord politic cu Japonia privind un nou parteneriat economic. Până la sfârşitul anului, avem 
şanse mari să se întâmple acelaşi lucru cu Mexicul şi cu ţările din America de Sud, iar astăzi 
propunem să deschidem negocieri comerciale cu Australia şi cu Noua Zeelandă. Îmi 
doresc ca toate aceste acorduri să fie finalizate până la sfârşitul mandatului şi îmi doresc ca 
negocierile să se desfăşoare într-o transparenţă deplină. Comerţul deschis trebuie să 
meargă mână în mână cu un proces deschis de elaborare a politicilor. Parlamentul 
European va avea ultimul cuvânt în cazul tuturor acordurilor comerciale, iar membrii săi, la 
fel ca şi membrii parlamentelor naţionale şi regionale, trebuie să fie informaţi pe deplin chiar 
din prima zi a negocierilor. Comisia se va asigura că aşa vor sta lucrurile. De acum înainte, 
Comisia va publica integral toate proiectele de mandate de negociere pe care le propunem 
Consiliului. Cetăţenii au dreptul să ştie ce propune Comisia. A trecut vremea lipsei de 
transparenţă. A trecut vremea zvonurilor şi a punerii permanente la îndoială a motivelor 
Comisiei. Invit Consiliul să facă acelaşi lucru atunci când adoptă mandatele finale de 
negociere. Permiteţi-mi să spun o dată pentru totdeauna: nu suntem naivi  în ceea ce 
priveşte politica noastră de liber schimb. Europa trebuie să îşi apere întotdeauna 
interesele strategice şi de aceea astăzi propunem un nou cadru al UE de examinare a 
investiţiilor. În cazul în care o întreprindere străină, de stat, doreşte să achiziţioneze un 
port european, o parte din infrastructura noastră energetică sau o firmă care produce 
tehnologii de apărare, ar trebui să poată efectua achiziţia numai dacă există transparenţă şi 
în urma unui control şi a unei dezbateri. Este o responsabilitate politică să ştim ce se întâmplă 
în ograda proprie, astfel încât să ne putem proteja securitatea colectivă, dacă este necesar. 

În al doilea rând, vreau ca industria noastră să devină mai puternică şi 
mai competitivă. Acest lucru este valabil în special pentru industria noastră prelucrătoare 
şi cele 32 de milioane de lucrători care constituie coloana sa vertebrală. Ei fabrică produsele 
de clasă mondială care ne asigură avantajul competitiv, cum ar fi autovehiculele. Sunt 
mândru de industria europeană a autovehiculelor, dar sunt şocat atunci când consumatorii 
sunt înşelaţi cu bună-ştiinţă. Fac apel, aşadar, la industria autovehiculelor să îşi corecteze 
practicile şi să îndrepte lucrurile. În loc să caute lacune normative, membrii săi ar trebui să 
investească în autovehiculele ecologice ale viitorului. Noua Strategie privind politica 
industrială pe care o prezentăm astăzi va ajuta industriile noastre să se menţină sau să se 
plaseze pe poziţii de lider la nivel mondial în materie de inovare, digitizare şi decarbonizare. 

În al treilea rând, îmi doresc ca Europa să fie lider în lupta împotriva 
schimbărilor climatice. Anul trecut, prin Acordul de la Paris, ratificat şi de Parlament, am 
stabilit regulile jocului la nivel mondial. Dacă ambiţia s-a prăbuşit în Statele Unite, Europa va 
avea grijă ca planeta noastră să redevină ceea ce a fost. Este patrimoniul comun al întregii 
umanităţi. În scurt timp, Comisia va prezenta propuneri pentru a reduce emisiile de carbon 
din sectorul transporturilor. 

A patra prioritate pentru anul următor: trebuie să îi protejăm mai bine pe 
cetăţenii europeni în era digitală. În ultimii 3 ani, am făcut progrese în ceea ce priveşte 
protejarea siguranţei cetăţenilor europeni în mediul on-line. Noile norme propuse de Comisie 
ne vor proteja proprietatea intelectuală, diversitatea culturală şi datele cu caracter personal. 
Am intensificat lupta împotriva propagandei teroriste şi a radicalizării on-line, dar Europa 
tot nu este bine echipată în ceea ce priveşte atacurile cibernetice. Atacurile cibernetice pot 
fi mai periculoase pentru stabilitatea democraţiilor şi a economiilor decât 
puştile şi tancurile. Numai anul trecut au avut loc zilnic peste 4.000 de atacuri de şantaj 
digital şi 80% dintre întreprinderile europene s-au confruntat cu cel puţin un incident de 
securitate cibernetică. Atacurile cibernetice nu au graniţe şi nimeni nu este imun la ele. Acesta 
este motivul pentru care, tot astăzi, Comisia propune noi instrumente, inclusiv o Agenţie 
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Europeană pentru Securitate Cibernetică, care să ne ajute să ne apărăm împotriva 
unor astfel de atacuri.  

În al cincilea rând, migraţia va rămâne pe radarul nostru. În ciuda 
dezbaterilor şi a controverselor din jurul acestui subiect, am reuşit să facem progrese solide – 
deşi insuficiente, recunosc – în numeroase domenii. În prezent, protejăm frontierele 
externe ale Europei cu mai multă eficacitate. Peste 1.700 de agenţi din cadrul noii 
Poliţii de frontieră şi gărzi de coastă la nivel european îi ajută în prezent pe cei 100.000 de 
agenţi naţionali de poliţie de frontieră în operaţiunile de patrulare desfăşurate, de exemplu, în 
Grecia, Italia, Bulgaria şi Spania. Avem frontiere comune, dar protecţia lor nu poate fi lăsată 
doar pe seama statelor membre care, prin poziţia lor geografică, se situează în prima linie. 
Frontierele comune şi protecţia comună trebuie să meargă mână în mână. Am reuşit să 
punem capăt fluxurilor neregulamentare de migranţi, care au fost o sursă de mare 
îngrijorare pentru multe persoane. Am redus sosirile neregulamentare pe ţărmul de est al 
Mării Mediterane cu 97% datorită acordului pe care l-am încheiat cu Turcia, iar vara aceasta 
am reuşit să asigurăm un control sporit asupra rutei central-mediteraneene, numărul de 
sosiri din luna august fiind cu 81% mai mic decât în aceeaşi lună a anului trecut. În acest mod, 
am redus drastic pierderile de vieţi omeneşti în Marea Mediterană. În mod tragic, 
în cursul acestui an au murit aproape 2.500 de persoane. Nu voi accepta niciodată ca 
oamenii să fie lăsaţi să se înece în mare. Nu pot vorbi despre migraţie fără a mulţumi 
din inimă Italiei pentru activitatea sa neobosită şi generoasă. În această vară, Comisia a 
colaborat strâns, din nou, cu prim-ministrul Paolo Gentiloni şi guvernul său pentru 
îmbunătăţirea situaţiei, în special prin instruirea pazei de coastă libiene. Vom acorda în 
continuare Italiei un sprijin puternic financiar şi operativ, deoarece Italia salvează 
onoarea Europei în Marea Mediterană. De asemenea, trebuie să îmbunătăţim de 
urgenţă condiţiile de trai ale migranţilor în Libia. Sunt revoltat de condiţiile inumane din 
centrele de detenţie sau de primire. Europa are o responsabilitate colectivă, iar Comisia va 
colabora cu Organizaţia Naţiunilor Unite pentru a pune capăt acestei situaţii scandaloase 
care nu mai poate dura. Deşi mă întristează să văd că solidaritatea nu este manifestată în 
mod egal de toate statele membre ale UE, Europa în ansamblu a continuat să dea 
dovadă de solidaritate. Doar anul trecut, statele membre ale UE au relocat sau au acordat 
azil unui număr de peste 720.000 de refugiaţi, de trei ori mai mult decât Statele Unite, 
Canada şi Australia luate împreună. Contrar spuselor unora, Europa nu este şi nu trebuie să 
devină niciodată o fortăreaţă. Europa este şi trebuie să rămână continentul 
solidarităţii unde se pot refugia cei care fug din calea persecuţiei. Sunt deosebit de 
mândru de tinerii europeni care s-au oferit să predea cursuri de limbi străine refugiaţilor 
sirieni şi de celelalte mii de tineri care fac parte din noul nostru Corp european de solidaritate. 
Ei dau viaţă principiului solidarităţii europene. Acum însă trebuie să ne dublăm 
eforturile. Până la sfârşitul lunii, Comisia va prezenta o nouă serie de propuneri, cu accent pe 
returnări, solidaritatea cu Africa şi deschiderea unor căi legale de migraţie. În ceea ce 
priveşte returnările: persoanele care nu au drept de şedere în Europa trebuie să fie 
returnate în ţările lor de origine. În condiţiile în care sunt returnaţi numai 36% dintre 
migranţii aflaţi în situaţie neregulamentară, este clar că trebuie să ne intensificăm eforturile 
în mod semnificativ. Numai astfel Europa va putea să dea dovadă de solidaritate cu refugiaţii 
care au nevoie reală de protecţie. Solidaritatea nu se poate manifesta exclusiv în interiorul 
Europei. De asemenea, trebuie să fim solidari cu Africa, un continent nobil şi tânăr, 
leagănul umanităţii. Fondul nostru fiduciar UE-Africa, în valoare de 2,7 miliarde euro, 
creează oportunităţi de muncă pe întreg continentul. Bugetul UE a avansat cea mai mare 
parte a fondurilor, dar toate statele noastre membre au contribuit împreună doar cu 150 
milioane euro. În prezent, fondul îşi atinge limitele. Suntem conştienţi de pericolele 
legate de lipsa de finanţare – în 2015, când Programul alimentar mondial al ONU a 
rămas fără fonduri, numeroşi migranţi s-au îndreptat spre Europa. Fac apel la toate statele 
membre să îşi îndeplinească angajamentele şi să se asigure că Fondul fiduciar pentru Africa 
nu are aceeaşi soartă. De asemenea, vom depune eforturi pentru a deschide căi legale de 
migraţie. Migraţia neregulamentară va înceta numai dacă va exista o 
alternativă reală la călătoriile periculoase. Am relocat aproape 22.000 de refugiaţi 
din Turcia, Iordania şi Liban. Sprijin apelul Înaltului Comisar al ONU, Grandi, de a reloca 
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alţi 40 000 de refugiaţi din Libia şi din ţările învecinate. În acelaşi timp, migraţia legală 
este o necesitate pentru Europa, deoarece populaţia sa îmbătrâneşte. Prin urmare, Comisia 
a făcut propuneri pentru a facilita accesul migranţilor calificaţi, care pot ajunge în Europa 
prin intermediul unei cărţi albastre. Doresc să mulţumesc Parlamentului pentru sprijinul său 
şi fac apel să se ajungă rapid la un acord ambiţios cu privire la acest subiect important. 

IEŞIREA ÎN LARG 

Domnule preşedinte, doamnelor şi domnilor, stimaţi deputaţi, am menţionat doar 
câteva dintre iniţiativele pe care ar trebui să le realizăm în următoarele 16 luni. Dar acestea 
nu vor fi suficiente pentru a recâştiga inimile şi susţinerea cetăţenilor europeni. Acum este 
momentul să trasăm direcţia pentru viitor. În luna martie, Comisia a prezentat Cartea albă 
privind viitorul Europei, cu 5 scenarii care descriu cum ar putea arăta Europa în 2025. Aceste 
scenarii au fost discutate, analizate în detaliu şi chiar, parţial desfiinţate, ceea ce este un lucru 
pozitiv – ele au fost concepute exact în acest scop. Am dorit să se lanseze un proces în care 
cetăţenii europeni să îşi stabilească singuri drumul şi viitorul, deoarece viitorul Europei 
nu poate fi stabilit printr-un decret, ci trebuie să fie rezultatul unei dezbateri 
democratice şi, în cele din urmă, al unui consens larg. Parlamentul a contribuit activ, prin 
intermediul celor 3 rezoluţii ambiţioase referitoare la viitorul Europei, precum şi prin 
participarea dumneavoastră la multe dintre cele peste 2.000 de evenimente publice 
organizate de Comisie începând din luna martie. Este timpul să tragem primele 
concluzii ale acestei dezbateri. Este timpul să trecem de la reflecţie la acţiune, de 
la dezbatere la decizie.  

Aş vrea să vă prezint astăzi opinia mea: propriul meu „scenariu numărul 6”, 
dacă doriţi. Acest scenariu se bazează pe decenii de experienţă directă. Am trăit şi am lucrat 
pentru proiectul european toată viaţa. Am trăit vremuri bune şi vremuri rele. M-am aflat de 
mai multe părţi ale mesei: în calitate de ministru, de prim-ministru, de preşedinte al 
Eurogrupului, iar acum de preşedinte al Comisiei. Am fost prezent la Maastricht, la 
Amsterdam, la Nisa şi la Lisabona, fiind martor la evoluţia şi extinderea Uniunii. Am luptat 
întotdeauna pentru Europa. De mai multe ori am suferit alături de Europa şi din cauza ei, iar 
de câteva ori, chiar mi-am pierdut speranţa pentru ea. Însă, la bine şi la rău, nu am 
încetat niciodată să iubesc Europa. Însă iubirea fără suferinţă e rară. Iubesc Europa 
deoarece ea şi Uniunea Europeană au realizat ceva unic în această lume fragilă: pace în 
interiorul şi în afara ei. Prosperitate pentru mulţi, chiar dacă încă nu pentru toţi. Trebuie să 
ne amintim de acest lucru în cursul Anului european al patrimoniului cultural; 2018 trebuie 
să fie o celebrare a diversităţii culturale. 

O UNIUNE A VALORILOR 

Valorile noastre îndeplinesc rolul de busolă care ne ghidează. Pentru mine, Europa 
este mai mult decât o piaţă unică. Mai mult decât o chestiune de bani, mai mult 
decât euro. A fost întotdeauna o chestiune de valori. În scenariul meu numărul 6, 
există 3 principii pe care trebuie să se bazeze întotdeauna Uniunea noastră: libertatea, 
egalitatea şi statul de drept. 

Europa este în primul rând o uniune a libertăţii. Libertatea faţă de tipul de 
oprimare şi dictatură pe care continentul nostru îl cunoaşte prea bine – din păcate nimeni 
mai bine decât Europa Centrală şi de Est. Libertatea de a ne exprima opinia, în calitate de 
cetăţean şi în calitate de jurnalist – o libertate pe care, mult prea des, o considerăm de la sine 
înţeleasă. Acestea sunt libertăţile pe care s-a clădit Uniunea noastră. Însă libertatea nu pică 
din cer, trebuie cucerită, în Europa şi în tot restul lumii. 

În al doilea rând, Europa trebuie să fie o uniune a egalităţii. Egalitate între 
membrii săi, indiferent dacă sunt mari sau mici, din est sau din vest, din nord sau din sud. Să 
fie clar, Europa se întinde de la Vigo la Varna. Din Spania până în Bulgaria. De la est la 
vest: Europa trebuie să respire cu ambii plămâni. În caz contrar, continentul nostru se 
va sufoca. Într-o Uniune în care toţi suntem egali, nu pot exista cetăţeni de 
categoria a doua. Este inacceptabil faptul că, în anul 2017, încă există copii care mor de 
boli ce ar fi trebuit să fie de mult eradicate în Europa. Copiii din România şi cei din Italia 
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trebuie să beneficieze de acelaşi acces la vaccinuri împotriva rujeolei ca şi copiii din orice altă 
parte a Europei. Fără „dacă”, fără „dar”. Prin urmare, colaborăm cu toate statele membre 
pentru a sprijini acţiunile naţionale de vaccinare. În Europa nu trebuie să se înregistreze 
decese care pot fi evitate. Într-o Uniune în care toţi suntem egali, nu pot exista 
lucrători de categoria a doua. Lucrătorii ar trebui să primească acelaşi salariu 
pentru aceeaşi muncă prestată în acelaşi loc. De aceea, Comisia a propus noi norme 
privind detaşarea lucrătorilor. Ar trebui să ne asigurăm că toate normele UE referitoare la 
mobilitatea forţei de muncă sunt puse în aplicare în mod corect, simplu şi eficace de către un 
nou organism european de inspecţie şi de asigurare a respectării legii. Pare absurd să avem o 
autoritate bancară care să supravegheze aplicarea standardelor bancare, dar să nu 
dispunem de o autoritate comună în domeniul forţei de muncă pentru a asigura 
condiţii echitabile pe piaţa noastră unică. Vom crea o astfel de autoritate. Într-o Uniune în 
care toţi suntem egali, nu pot exista consumatori de categoria a doua. Nu voi 
accepta ca în unele părţi ale Europei să se vândă consumatorilor alimente de o calitate mai 
scăzută decât în alte ţări, deşi ambalajul şi marca sunt identice. Slovacii nu merită mai puţin 
peşte în batoanele lor de peşte, nici ungurii mai puţină carne în preparatele lor, nici cehii mai 
puţină cacao în ciocolata lor. Legislaţia UE interzice deja astfel de practici. Acum trebuie să 
conferim autorităţilor naţionale competenţe mai largi pentru a elimina orice practici ilegale, 
oriunde există acestea. 

În al treilea rând, Europa a înlocuit forţa celui puternic cu forţa legii. 
Statul de drept înseamnă că dreptul şi justiţia sunt susţinute de un sistem judiciar 
independent. Acceptarea şi respectarea unei hotărâri judecătoreşti definitive înseamnă a face 
parte dintr-o Uniune bazată pe statul de drept. Statele membre au conferit competenţa 
supremă Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. Hotărârile Curţii trebuie să fie respectate de 
toţi. Nerespectarea lor sau subminarea independenţei instanţelor naţionale înseamnă a-i 
deposeda pe cetăţeni de drepturile lor fundamentale. 

În Uniunea Europeană, statul de drept nu este opţional, este o obligaţie. 
Uniunea noastră nu este un stat, dar este o comunitate de drept. 

O UNIUNE MAI UNITĂ 

Stimaţi deputaţi, aceste 3  principii trebuie să reprezinte fundaţia pe care să construim 
o Uniune mai unită, mai puternică şi mai democratică. Atunci când vorbim despre 
viitorul nostru, ştiu din experienţă că răspunsul la preocupările cetăţenilor nu constă în noi 
tratate şi noi instituţii. Acestea sunt doar un mijloc pentru atingerea unui scop, nici mai mult, 
nici mai puţin. Înseamnă poate ceva pentru noi aici, la Strasbourg şi la Bruxelles, dar nu 
înseamnă mare lucru pentru nimeni altcineva. Reformele instituţionale mă interesează doar 
dacă duc la o eficienţă sporită în Uniunea noastră. În loc să ne ascundem după solicitări de 
modificare a tratatului – care este, oricum, inevitabilă – trebuie mai întâi să ne schimbăm 
mentalitatea potrivit căreia, pentru ca unii să câştige, alţii trebuie să piardă. 
Democraţia înseamnă compromis, iar graţie compromisului potrivit, toată lumea câştigă. O 
Uniune mai unită ar trebui să considere compromisul nu ca ceva negativ, ci ca arta 
armonizării diferenţelor. Democraţia nu poate funcţiona fără compromisuri, Europa nu 
poate funcţiona fără compromisuri. Această abordare ar trebui să caracterizeze mereu 
colaborarea dintre Parlament, Consiliu şi Comisie. O Uniune mai unită trebuie, de asemenea, 
să includă toate părţile. Dacă dorim să întărim protecţia frontierelor noastre externe, atunci 
trebuie să deschidem imediat spaţiul Schengen de liberă circulaţie pentru 
Bulgaria şi România.De asemenea, ar trebui să permitem Croaţiei să devină membru cu 
drepturi depline al spaţiului Schengen o dată ce va îndeplini toate criteriile. Dacă vrem ca 
moneda euro mai degrabă să unească decât să divizeze continentul nostru, atunci aceasta ar 
trebui să fie mai mult decât moneda unui grup select de ţări. Euro are vocaţia de a fi 
moneda unică a Uniunii Europene în ansamblul său. Toate statele membre, cu 
excepţia a două dintre ele, trebuie şi au dreptul să se alăture zonei euro de îndată ce 
îndeplinesc toate condiţiile. Statele membre care doresc să adopte moneda euro ar trebui să 
poată face acest lucru. Propun, aşadar, să creăm un instrument de aderare la zona 
euro, care să ofere asistenţă tehnică şi chiar financiară. Dacă dorim ca băncile să funcţioneze 
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în temeiul aceloraşi norme şi să fie supravegheate în acelaşi mod pe întreg continentul, atunci 
ar trebui să încurajăm toate statele membre să adere la uniunea bancară. 
Finalizarea uniunii bancare este o problemă urgentă. Trebuie să reducem riscurile rămase în 
sistemele bancare ale unora dintre statele noastre membre. Uniunea bancară poate funcţiona 
doar dacă reducerea riscurilor merge mână în mână cu partajarea lor. După cum bine ştiţi, 
acest lucru poate fi realizat doar dacă sunt îndeplinite condiţiile propuse de Comisie în 
noiembrie 2015. Pentru a avea acces la un sistem comun de asigurare a depozitelor, trebuie 
mai întâi să-ţi faci temele. Dacă dorim să evităm fragmentarea socială şi dumpingul 
social în Europa, atunci statele membre ar trebui să ajungă la un acord cu 
privire la pilonul european al drepturilor sociale, cât mai curând posibil şi cel 
târziu la Summit-ul de la Göteborg din luna noiembrie. Sistemele sociale naţionale 
vor rămâne diverse şi distincte o perioadă lungă de timp, dar, cel puţin, ar trebui să lucrăm la 
o uniune a standardelor sociale europene în cadrul căreia să avem o înţelegere comună 
a ceea ce este echitabil din punct de vedere social. Europa nu poate funcţiona dacă ignoră 
lucrătorii. Dacă dorim mai multă stabilitate în vecinătatea noastră,trebuie să le 
oferim o perspectivă credibilă de aderare ţărilor din Balcanii de Vest. Este clar că 
nu va mai avea loc nici o nouă extindere în timpul mandatului actualei Comisii şi actualului 
Parlament. Nici o ţară candidată nu este pregătită deocamdată. Dar ulterior Uniunea 
Europeană va avea mai mult de 27 de membri. Ţările candidate la aderare trebuie să acorde 
o prioritate maximă statului de drept, justiţiei şi drepturilor fundamentale. Prin urmare, 
aderarea Turciei la UE este exclusă în viitorul previzibil. De câtva timp, Turcia s-a 
îndepărtat cu paşi foarte mari de Uniunea Europeană. Locul ziariştilor este în camerele 
de ştiri, nu în închisoare. Ei întruchipează libertatea de expresie. Astăzi adresez 
următorul apel celor aflaţi la putere în Turcia: eliberaţi-ne jurnaliştii! Şi nu doar pe 
jurnalişti. Nu ne mai insultaţi statele membre comparându-le liderii cu fasciştii şi naziştii. 
Europa este un continent format din democraţii mature. Insultele creează blocaje. Uneori am 
impresia că Turcia creează intenţionat aceste blocaje, ca să poată da vina pe Europa pentru 
orice problemă legată de negocierile de aderare. În ceea ce ne priveşte, vom sta mereu cu 
braţele deschise spre măreţul popor turc şi spre cei care sunt gata să coopereze cu noi pe baza 
valorilor noastre. 

O UNIUNE MAI PUTERNICĂ 

Stimaţi deputaţi, Uniunea noastră trebuie, de asemenea, să devină mai puternică.  

Îmi doresc o piaţă unică mai puternică. În cazul problemelor importante legate 
de piaţa unică, îmi doresc ca deciziile să fie adoptate în cadrul Consiliul mai des şi mai uşor 
prin votul cu majoritate calificată – cu implicarea egală a Parlamentului European. Şi nu este 
nevoie de modificarea tratatelor în acest scop. În tratatele actuale există aşa-numitele 
„clauze pasarelă” care ne permit să trecem de la votul în unanimitate la votul cu 
majoritate calificată în anumite domenii – dacă toţi şefii de stat şi de guvern sunt de acord să 
facă acest lucru. Susţin cu putere trecerea la votul cu majoritate calificată pentru 
deciziile în ceea ce priveşte baza fiscală consolidată comună a societăţilor, 
impozitarea echitabilă a industriei digitale şi taxa pe tranzacţiile financiare. 
Europa trebuie să poată acţiona mai rapid şi mai decisiv.  

Îmi doresc o uniune economică şi monetară mai puternică. Zona euro este 
mai rezilientă acum decât în anii trecuţi. Dispunem acum de Mecanismul european de 
stabilitate (MES). Consider că MES ar trebui acum să se transforme treptat într-un Fond 
monetar european, ferm ancorat în Uniunea noastră. Comisia va prezenta propuneri 
concrete în acest sens în luna decembrie. Cred că avem nevoie de un ministru european al 
economiei şi finanţelor: un ministru european care să promoveze şi să susţină reformele 
structurale în statele noastre membre. Acesta se poate baza pe activitatea pe care Comisia o 
desfăşoară din 2015 împreună cu Serviciul de sprijin pentru reforme structurale. Noul 
ministru ar trebui să coordoneze toate instrumentele financiare ale UE care pot fi utilizate 
atunci când un stat membru intră în recesiune sau este afectat de o criză fundamentală. Nu 
fac apel la crearea acestei noi funcţii doar de dragul de a o crea. Fac apel la eficienţă. 
Comisarul pentru afaceri economice şi financiare – care ar trebui să fie, în mod ideal, şi unul 
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dintre vicepreşedinţi – ar trebui să îşi asume rolul de ministru al economiei şi finanţelor, care 
ar trebui să prezideze şi Eurogrupul. Ministrul european al economiei şi finanţelor trebuie să 
răspundă în faţa Parlamentului European. Nu avem nevoie de structuri paralele. Nu avem 
nevoie de un buget al zonei euro, ci de o linie bugetară solidă pentru zona euro în bugetul UE. 
De asemenea, nu susţin ideea de a avea un parlament separat pentru zona euro. 
Parlamentul zonei euro este Parlamentul European.  

Uniunea Europeană trebuie, de asemenea, să fie mai puternică şi în lupta 
împotriva terorismului. În ultimii 3 ani, am făcut progrese reale, dar încă nu avem 
mijloacele necesare pentru a acţiona rapid în cazul ameninţărilor teroriste transfrontaliere. 
Din acest motiv, solicit înfiinţarea unei unităţi europene de informaţii care să 
asigure că datele privind teroriştii şi luptătorii străini sunt partajate automat între serviciile 
de informaţii şi cu poliţia. Consider, de asemenea, că există argumente puternice pentru a 
încredinţa noului Parchet European sarcina de a urmări penal infracţiunile teroriste 
transfrontaliere. 

Îmi doresc ca Uniunea să devină un actor mai puternic pe plan mondial. 
Ca să avem un cuvânt mai greu de spus în lume, trebuie să putem adopta mai rapid deciziile 
de politică externă. Din acest motiv, doresc ca statele membre să examineze ce decizii de 
politică externă pot trece de la votul în unanimitate la votul cu majoritate calificată. Tratatul 
prevede deja acest lucru, dacă toate statele membre sunt de acord să acţioneze astfel. Şi mai 
doresc, de asemenea, să facem mai multe eforturi în domeniul apărării. Un nou Fond 
european de apărare este în curs de instituire, împreună cu o cooperare structurată 
permanentă în domeniul apărării. Până în 2025 avem nevoie de o Uniune Europeană a 
Apărării în toată puterea cuvântului. Noi avem nevoie de ea, iar NATO o doreşte.  

În cele din urmă, dar nu în ultimul rând, doresc ca Uniunea noastră să se axeze 
mai mult pe lucrurile care contează, plecând de la munca pe care Comisia a depus-o 
deja. Nu ar trebui să ne amestecăm în viaţa de zi cu zi a cetăţenilor europeni reglementând 
fiecare aspect. Ar trebui să ne implicăm considerabil în chestiunile majore. Nu ar trebui să 
intervenim cu o serie de noi iniţiative sau să căutăm competenţe tot mai mari. Ar trebui să 
dăm înapoi competenţele statelor membre acolo unde este cazul. Acesta este motivul pentru 
care actuala Comisie s-a implicat considerabil în chestiunile majore şi mai puţin în 
cele minore, prezentând mai puţin de 25 de iniţiative noi pe an, în timp ce Comisiile 
precedente propuneau peste 100. Am redat înapoi unele competenţe în cazurile în care este 
mai logic ca guvernele naţionale să se ocupe de aspectele respective. Mulţumită activităţii 
excelente a comisarului Vestager, am delegat 90% dintre deciziile privind ajutoarele de stat la 
nivel regional sau local. Pentru a termina munca pe care am început-o, voi institui un grup 
de lucru  privind subsidiaritatea şi proporţionalitatea, care, începând din 
această lună, va examina foarte critic toate domeniile de politică pentru a ne asigura că 
acţionăm numai acolo unde contribuţia UE are o valoare adăugată. Grupul de lucru va fi 
condus de prim-vicepreşedintele Frans Timmermans, care are multă experienţă în ceea ce 
priveşte mai buna reglementare. Grupul de lucru Timmermans, care ar trebui să includă şi 
deputaţi din Parlamentul European, precum şi membri ai parlamentelor naţionale, ar trebui 
să prezinte un raport privind activitatea sa peste 1 an. 

O UNIUNE MAI DEMOCRATICĂ 

Stimaţi deputaţi, domnule preşedinte, Uniunea noastră trebuie să facă un salt 
democratic. Aş dori ca partidele politice să îşi înceapă campaniile pentru viitoarele alegeri 
mult mai devreme decât în trecut. Prea des, alegerile europene au însemnat doar suma 
campaniilor naţionale.  Democraţia europeană merită mai mult. Astăzi, Comisia 
propune noi norme privind finanţarea partidelor şi a fundaţiilor politice. Nu ar 
trebui să umplem vistieria extremiştilor anti-europeni. Ar trebui să oferim partidelor 
europene mijloacele pentru a se organiza mai bine. Susţin ideea de a avea liste 
transnaţionale, deşi sunt conştient că mulţi dintre dumneavoastră o dezaprobaţi. Graţie 
unor astfel de liste, alegerile pentru Parlamentul European ar avea un caracter mai european 
şi mai democratic. Cred, de asemenea, că, în lunile care vor urma, ar trebui să implicăm mai 
mult în lucrările privind viitorul Europei parlamentele naţionale şi societatea civilă de la nivel 
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naţional, regional şi local. În ultimii 3 ani, membrii Comisiei au vizitat parlamentele 
naţionale de peste 650 de ori. De asemenea, au participat la peste 300 de dialoguri 
interactive cu cetăţenii în peste 80 de oraşe din 27 de state membre. Dar putem 
face şi mai mult. Prin urmare, îmi exprim sprijinul faţă de iniţiativa preşedintelui Macron de 
a organiza convenţii democratice în toată Europa în 2018. În ceea ce mă priveşte, pe 
măsură ce ritmul dezbaterii se va intensifica, în 2018 voi acorda o atenţie deosebită Estoniei, 
Letoniei, Lituaniei şi României, ţări care îşi vor sărbători anul viitor cea de a 100-a 
aniversare. Cei care doresc să modeleze viitorul continentului nostru ar trebui să înţeleagă 
bine şi să onoreze istoria noastră comună, care include aceste 4 ţări - Europa nu ar fi întreagă 
fără ele. Necesitatea de a consolida democraţia are implicaţii şi pentru Comisia Europeană. 
Astăzi trimit Parlamentului European un nou Cod de conduită pentru comisari. Noul 
cod precizează în primul rând că aceştia pot candida la alegerile pentru Parlamentul 
European în aceleaşi condiţii ca oricine. Noul cod conţine, desigur, cerinţe mai stricte de 
integritate pentru comisari, atât în timpul, cât şi după încheierea mandatului lor. Dacă doriţi 
să întăriţi democraţia europeană, atunci nu puteţi da înapoi progresul democratic determinat 
de introducerea candidaţilor cap de listă – „Spitzenkandidaten”. Sunt convins că viitorului 
preşedinte îi va prinde foarte bine experienţa unică de a-şi face campanie în toate colţurile 
frumosului nostru continent.. Ca să înţeleagă provocările funcţiei sale şi diversitatea statelor 
noastre membre, ar trebui ca viitorul preşedinte să se fi întâlnit cu cetăţenii şi la primăria din 
Helsinki, şi în pieţele din Atena. Din experienţa mea personală de desfăşurare a unei astfel de 
campanii, pot spune că te face mai modest, dar te şi întăreşte în timpul mandatului. În plus, 
poţi sta în faţa celorlalţi lideri din Consiliul European cu încrederea că şi tu ai fost ales, la fel 
ca şi ei. Acesta este un lucru bun pentru echilibrul Uniunii noastre. Mai multă democraţie 
înseamnă mai multă eficienţă. Europa ar funcţiona mai bine dacă am comasa funcţiile de 
preşedinte al Comisiei Europene şi de preşedinte al Consiliului European. Nu am 
nimic împotriva bunului meu prieten Donald Tusk, cu care am colaborat minunat în ultimii 3 
ani. Această propunere nu este îndreptată împotriva lui sau împotriva mea. Europa ar fi mai 
uşor de înţeles dacă nava ar fi condusă de un singur căpitan. Un singur preşedinte ar 
reflecta mai bine adevărata natură a Uniunii Europene, atât ca uniune a 
statelor, cât şi ca uniune a cetăţenilor. 

FOAIA NOASTRĂ DE PARCURS 

Stimaţi deputaţi, viziunea pentru o Europă mai unită, mai puternică şi mai 
democratică pe care v-o supun atenţiei astăzi combină practic elemente din toate cele 5 
scenarii prezentate în luna martie. Viitorul nostru nu poate rămâne la stadiul de 
scenariu, de schiţă, de idee printre multe altele. Trebuie să pregătim de astăzi 
Uniunea de mâine. Azi-dimineaţă am trimis preşedintelui Tajani, preşedintelui Tusk, 
precum şi ţărilor care deţin Preşedinţia prin rotaţie a Consiliului, din prezent şi până în 
martie 2019, o foaie de parcurs în care este prezentată direcţia în care ar trebui să ne 
îndreptăm. Un element important vor fi planurile pe care Comisia le va prezenta în mai 2018, 
referitoare la modul în care viitorul buget al UE poate fi pe măsura ambiţiei noastre şi poate 
garanta că ne vom îndeplini toate promisiunile. La data de 29 martie 2019, Regatul Unit va 
ieşi din Uniunea Europeană. Va fi un moment foarte trist şi tragic şi îl vom regreta mereu. 
Dar trebuie să respectăm voinţa poporului britanic. La 30 martie 2019, vom fi o Uniune 
cu 27 de membri. Sugerez să ne pregătim bine pentru acest moment, atât în rândul celor 27, 
cât şi în cadrul instituţiilor europene. Alegerile pentru Parlamentul European vor avea loc 
doar câteva săptămâni mai târziu, în mai 2019. Europenii au întâlnire cu democraţia. Ei 
trebuie să meargă la urne cu o înţelegere clară a modului în care Uniunea Europeană se va 
dezvolta în anii următori. Din acest motiv, adresez preşedintelui Tusk şi României, ţara care 
va deţine Preşedinţia în prima jumătate a anului 2019, invitaţia de a organiza un Summit 
special în România, la 30 martie 2019. Dorinţa mea este ca acesta să aibă loc în 
frumosul şi vechiul oraş Sibiu, sau Hermannstadt, aşa cum îi ştiu eu numele. Cu această 
ocazie, ar trebui să ne reunim ca să luăm deciziile necesare pentru o Europă mai unită, mai 
puternică şi mai democratică. Speranţa mea este că, pe 30 martie 2019, europenii se vor găsi 
într-o Uniune în care ne apărăm cu toţii valorile şi în care toate statele membre respectă cu 
fermitate statul de drept. În care apartenenţa la zona euro, uniunea bancară şi spaţiul 
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Schengen a devenit normă pentru toate statele membre. În care am reconsolidat fundaţiile 
uniunii noastre economice şi monetare, astfel încât să ne putem apăra moneda unică în 
vremuri şi bune şi rele, fără a fi nevoie să recurgem la ajutor extern. În care piaţa noastră 
unică va asigura un tratament mai echitabil atât al lucrătorilor din est, cât şi al celor din vest. 
În care am ajuns la un acord asupra unui  pilon solid de standarde sociale. În care profiturile 
vor fi impozitate acolo unde sunt  realizate. În care nu mai există breşe pe care să le poată 
exploata teroriştii. În care am căzut de acord cu privire la o adevărată Uniune Europeană a 
Apărării. În care un singur preşedinte conduce activitatea Comisiei şi a Consiliului European, 
fiind ales în urma unei campanii electorale democratice desfăşurate în întreaga Europă. 
Dacă, la 30 martie 2019, cetăţenii noştri se vor găsi într-o astfel de Uniune, atunci aceştia ar 
trebui să fie în măsură să voteze la alegerile pentru Parlamentul European, câteva săptămâni 
mai târziu, cu convingerea fermă că Uniunea noastră este în serviciul lor. 

CONCLUZII 

Stimaţi deputaţi, Europa nu a fost concepută ca să stea pe loc, aşa ceva nu trebuie să 
se întâmple niciodată. Helmut Kohl şi Jacques Delors m-au învăţat că Europa avansează 
numai dacă este îndrăzneaţă. Piaţa unică, spaţiul Schengen şi moneda unică - toate au fost 
considerate irealizabile până au fost puse în practică. Şi, totuşi, aceste 3 proiecte ambiţioase 
au devenit realitate. Unii sunt de părere că ar trebui să nu punem în pericol echilibrul navei 
tocmai acum când lucrurile au început să meargă mai bine, însă nu este momentul să fim 
excesiv de precauţi. Am început să reparăm acoperişul. Dar trebuie să încheiem 
lucrarea acum, când este soare şi cât mai este soare. Altfel, atunci când vor apărea 
următorii nori la orizont – şi vor apărea, cu siguranţă – va fi prea târziu. Să dezlegăm 
aşadar parâmele, să ne îndepărtăm de port şi să prindem în pânze vântul prielnic! 

 

 

După ce dl Jean-Claude Juncker, preşedintele Comisiei Europene, şi-a prezentat 
viziunea sa  ambiţioasă pentru o Europă puternică şi unită, în plenul Parlamentului 
European, în data de 13 septembrie a.c., planurile sale au fost dezbătute de liderii 
grupurilor politice.  

Preşedintele Manfred Weber (PPE, DE) a salutat viziunea dlui Juncker privind 
întărirea UE, dar a subliniat că există îngrijorări ale cetăţenilor cum ar fi teama de 
globalizare: „(…) avem nevoie de o economie de piaţă socială”, (…) însă trebuie „să ne 
asigurăm graniţele pentru a opri migraţia ilegală” - a spus dl Weber, precizând că 
oamenii sunt şocaţi de ceea ce se întâmplă în Turcia. „Turcia nu poate deveni membru 
deplin al UE, iar oamenilor le este teamă când se uită la Est”. În acest context, a 
precizat că: „Avem nevoie de o uniune europeană a apărării pentru a proteja  modul 
de viaţă european”, şi că „trebuie să oprim North Stream II1”. 

 Printre altele, liderul Gianni Pittella (S&D, IT) a propus să fie obligate toate 
multinaţionalele care fraudează autorităţile fiscale să ramburseze sumele luate, să se 
adopte măsuri împotriva exploatării tinerilor şi să se instituie o garanţie pentru copii, 
astfel încât să se asigure educaţie şi adăpost pentru toţi copiii din UE. În ceea ce 
priveşte migraţia, a cerut Comisiei Europene să ia măsuri, având în vedere că 
închiderea rutelor ilegale nu a fost de ajuns. 

 Syed Kamall (ECR, UK) a subliniat că, dacă se doreşte într-adevăr protecţia 
cetăţenilor „Europa nu poate fi protecţionistă”. Pentru ca economia europeană să 
                                                           

1
 Conducta Nord Stream II va transporta (între Rusia şi Germania) gaze naturale în Uniunea 

Europeană  pentru a spori securitatea  aprovizionării, pentru a sprijini obiectivele climatice şi pentru a 
consolida piaţa internă a energiei.  

http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=d71965c2-f3c7-4051-b018-a7ed008ae1dc
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=9ddf67ca-ae21-4a69-b280-a7ed008cafe2
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=ab4e026d-bbe6-4ab0-8bf2-a7ed008d9d8e
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prospere „(…) este nevoie să se creeze mai multe posibilităţi, nu mai multe 
reglementări”, a fost de părere deputatul european, adăugând că „planurile de creştere 
economică ale UE nu creează locuri de muncă, ci afacerile creează locuri de muncă”. 
Oamenii din afara PE doresc să ştie că „noi continuăm să stabilizăm situaţia” - a 
conchis el. 

Liderul Guy Verhofstadt (ALDE, BE) a catalogat discursul lui Juncker ca fiind  
„vizionar şi ambiţios în vederea anului 2019”, doar că „multe s-au schimbat”, având în 
vedere că „primăvara populistă” a fost oprită în Austria, Olanda şi Franţa.  

Patrick Le Hyaric, vice-preşedinte al grupului GUE/NGL, a sugerat că este 
nevoie urgentă de a construi o uniune care să combine umanismul social şi progresul 
ecologic cu o directivă corectă pentru lucrătorii transferaţi, salarii minime, o protecţie a 
pensiilor, eradicarea sărăciei şi egalitatea între bărbaţi şi femei. 

Philippe LAMBERTS (BE), co-preşedinte al Verzi/ALE, a cerut „reconcilierea 
cetăţenilor europeni cu ideea de UE”. El a sugerat că discursul lui Juncker ar fi trebuit 
să încerce „să reducă inegalităţile”, „să limiteze impactul ecologic asupra naturii”, „să 
reorienteze politica comercială” şi „să oprească CETA”.  

 „(…) Nu aţi învăţat nimic din Brexit”, a spus Nigel Farage (EFDD, UK), 
criticând propunerile lui Juncker de a adânci integrarea europeană „fără acordul 
oamenilor”. 

 Harald Vilimsky (ENF, AT) a insistat că grupul pe care îl reprezintă nu vrea ca 
„Europa eşuată” să se extindă şi şi-a exprimat opoziţia faţă de proiectul Uniunii 
apărării, precum şi faţă îngrădirea libertăţii de mişcare a lucrătorilor în UE – „graniţele 
interne trebuie să fie păstrate pentru a opri milioanele de africani şi arabi care 
copleşesc Uniunea”. 

 

Din rezoluţiile adoptate 

 

 Rezoluţia din 13 septembrie 2017 privind exportul de arme - 
Punerea în aplicare a Poziţiei comune 2008/944/PESC2 

Având în vedere că, potrivit datelor recente, transferurile internaţionale de arme 
au atins un nivel ridicat, cel mai mare de după războiul rece, Comisia de afaceri externe 
a adoptat raportul din iniţiativă proprie3 a dlui Bodil Valero (Verzi/ALE,SE) referitor la 
exporturile de armament. Textul arată că exporturile şi transferurile de arme au un 
impact asupra securităţii oamenilor dar şi asupra drepturilor lor şi a democraţiei, motiv 
pentru care controlul armelor ar trebui să fie mai strict, mai transparent, eficient şi 
acceptat de toate părţile. Deşi menţinerea industriei de apărare face parte din 
segmentul de apărare legitimă a statelor membre, deputaţii doresc să amintească 
acestora poziţia comună, obligatorie din punct de vedere juridic, ce stabileşte cerinţele 
minime în domeniul controlului exporturilor de arme. Alături de statele membre, se 
solicită, chiar în cazul Brexit, Regatului Unit să respecte cele 8 criterii enumerate în 
poziţia comună.   

Prin intermediul rezoluţiei deputaţii europeni propun lansarea unui proces de 
elaborare a unui mecanism de sancționare împotriva statelor membre care nu respectă 

                                                           

2
 JO L 335, 13.12.2008, p. 99. 

3 2017/2029(INI)  

http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=323f361b-40b0-4d31-b9b7-a7ed008f5ac7
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=b3ac40a1-b722-4c58-9a18-a7ed0090afbe
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=bc21ac7d-63fc-4996-b72f-a7ed009327f2
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=8b6d91e5-0840-44a6-86d1-a7ed009381ed
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=8c68e374-737c-46f3-9b82-a7ed009480b6
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:335:0099:0103:fr:PDF
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poziția comună. Între altele, se propune: completarea cu o listă actualizată în 
permanenţă şi accesibilă publicului, care să cuprindă motivaţii cuprinzătoare, din care 
să reiasă în ce măsură exporturile către anumite ţări destinatare sunt sau nu în 
conformitate cu cele 8 criterii; propune un sistem standardizat de verificare şi raportare 
care să indice dacă şi în ce măsură exporturile statelor membre încalcă cele 8 criterii; 
dat fiind faptul că nu există sancţiuni consideră că este timpul să se lanseze un proces 
care să conducă la un mecanism de sancţionare a celor care nu respectă poziţia 
comună ş.a. Reaminteşte, totodată, că toate parlamentele naţionale din UE pot şi  
trebuie să examineze deciziile guvernamentale prin care se acordă licenţe, să solicite 
rapoarte anuale privind exporturile de arme şi în general să monitorizeze aceste aspecte 
şi să solicite răspunsuri după prezentarea rapoartelor anuale. De asemenea, propune ca 
SEAE să îşi consolideze dialogul cu societatea civilă, cu autorităţile naţionale de control 
al exporturilor de arme şi consultările cu parlamentele naţionale.  
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PRESEDINŢIA ESTONIANĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 
 

Reuniunea Consiliului justiţie şi afaceri interne 

 

În cadrul reuniunii Consiliului justiţie şi afaceri interne, din data de 14 
septembrie 2017, miniştrii au dezbătut două teme principale: lupta împotriva 
terorismului  şi situaţia actuală în domeniul migraţiei. 

• În urma recentelor atacuri teroriste din Europa miniştrii au discutat despre 
domeniile  prioritare de acţiune pentru lunile următoare. Printre acestea se numără: 
prevenirea radicalizării, utilizarea internetului, în special prin cooperarea cu companiile 
de furnizare a internetului, pentru a detecta şi înlătura conţinutul nociv şi pentru a 
promova discursul pozitiv. De asemenea, au fost avute în vedere schimbul de informaţii 
şi interoperabilitatea sistemelor de informaţii ale UE, cooperarea între autorităţile 
responsabile cu aplicarea legii şi cele militare, cooperarea poliţienească transfrontalieră 
şi protecţia spaţiilor publice. Miniştrii s-au pronunţat pentru adoptarea propunerilor 
legislative privind un sistem european de informare şi autorizare a călătoriilor (ETIAS)4 
şi adăugarea unor elemente la Sistemul de Informaţii Schengen (SIS) precum şi pentru 
punerea în aplicare a Directivei privind utilizarea datelor din registrul cu numele 
pasagerilor (PNR) 5  

• Miniştrii afacerilor interne au discutat despre situaţia actuală şi despre etapele 
următoare în domeniul migraţiei. Aceştia au trecut în revistă evenimentele din timpul 
verii, inclusiv  diminuarea numărului de sosiri din zona central - mediteraneană şi s-au 

                                                           

4
 European Travel Information and Authorisation System  factsheet-etias 

5 DIRECTIVA (UE) 2016/681 privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor 
(PNR) pentru prevenirea, depistarea, investigarea şi urmărirea penală a infracţiunilor de terorism şi a 
infracţiunilor grave 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/fact-sheets/docs/20161116/factsheet_-_etias_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0681
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axat pe o serie de aspecte  în legătură cu care sunt necesare acţiuni suplimentare la 
nivelul UE. Acestea cuprind în special: continuarea activităţilor de formare pentru paza 
de coastă a Libiei, intensificarea controalelor la frontiera sudică a Libiei, îmbunătăţirea 
situaţiei socio-economice a comunităţilor locale, susţinerea UNHCR6 şi IOM7 pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor de primire a migranţilor în Libia precum şi coordonarea 
returnărilor voluntare asistate şi intensificarea eforturilor de relocare voluntară. 

Alte subiecte dezbătute au vizat: îmbunătăţirea returnării migranţilor în situaţie 
neregulamentară, continuarea punerii în aplicare a Declaraţiei UE-Turcia şi  transferul 
şi relocarea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

6  Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite  pentru Refugiaţi 
7  Organisation for Migration  
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 Infringement – Statul de drept 

Comisia Europeană (CE) iniţiază a doua etapă a procedurii de 
constatare a neîndeplinirii obligaţiilor împotriva Poloniei 

Comisia Europeană a analizat răspunsul transmis de autorităţile poloneze 
la scrisoarea de punere în întârziere din iulie 2017 în legătură cu Legea privind 
organizarea instanţelor ordinare din această ţară şi a hotărât, în data de 12 septembrie 
2017, să trimită acestora un aviz motivat. Comisia Europeană este de părere că legea 
poloneză este incompatibilă cu dreptul UE deoarece introducerea unor vârste de 
pensionare diferite pentru judecătorii femei şi judecătorii bărbaţi (60, respectiv 65 de 
ani) reprezintă o discriminare a persoanelor pe criterii de gen. De asemenea, Comisia îşi 
exprimă îngrijorarea în legătură cu faptul că independenţa instanţelor poloneze va fi 
subminată de puterea discreţionară conferită ministrului justiţiei de a prelungi 
mandatul judecătorilor care au împlinit vârsta de pensionare şi de a numi şi demite 
preşedinţii de instanţă (contrar prevederilor art. 19 alin. (1) din Tratatul privind 
Uniunea Europeană (TUE), coroborat cu art. 47 din Carta drepturilor fundamentale a 
UE).  

Autorităţile poloneze au la dispoziţie o lună pentru a lua măsurile necesare, de a 
se conforma avizului motivat al Comisiei Europene. În caz contrar, Comisia Europeană 
poate înainta cazul Curţii de Justiţie a UE. 

La data de 25 septembrie a.c., dl Frans Timmermans, prim-vicepreşedintele CE 
va informa Consiliul pentru afaceri generale, în privinţa situaţiei actuale a dialogului 
privind statul de drept8.  

                                                           

8
 Statul de drept este una dintre valorile fundamentale pe care se întemeiază Uniunea 

Europeană, consacrat la articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Comisia Europeană, 
împreună cu Parlamentul European şi Consiliu, sunt, responsabile de garantarea respectării statului de 
drept ca valoare fundamentală a Uniunii noastre şi de asigurarea faptului că legislaţia, valorile şi 
principiile UE sunt respectate, în temeiul tratatelor. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2205_ro.htm
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 Statistici EUROSTAT 

În data de 13 septembrie 2017 Eurostat a publicat date9 despre evoluţiile UE din 
perioada iunie – iulie a.c.  

Producţia industrială a crescut cu 0,1 % în zona euro, în timp ce în întreaga 
Uniune a scăzut cu 0,3 %, în luna iulie 2017 comparativ cu luna iunie 2017, potrivit 
estimării biroului statistic al Uniunii Europene. În luna iunie 2017 producţia industrială 
a scăzut cu 0,6 % în ambele zone.  

Al doilea trimestru al anului 2017, în comparaţie cu primul trimestru al aceluiaşi 
an, a înregistrat o creştere a ocupării forţei de muncă cu 0,4 % în zona euro şi în UE28 
cu 1,6 % şi, respectiv o creştere de 1,5 % în comparaţie cu cel de al doilea trimestru al 
anului 2016. Numărul de persoane angajate a crescut cu 0,4 % atât în zona euro cât şi în 
UE28 în al doilea trimestru al anului 2017, în comparaţie cu trimestrul precedent, 
potrivit estimărilor publicate de Eurostat.  În primul trimestru al anului 2017 ocuparea 
forţei de muncă a crescut cu 0,5 % în ambele zone.  Aceste cifre sunt ajustate în funcţie 
de variaţiile sezoniere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                          

 
9
 136/2017 - 13 September 2017; 137/2017 - 13 September 2017; Noile date publicate. 

 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8220116/2-13092017-AP-EN.pdf/c2bdcb38-37b8-4b8d-9832-24e1cec1e6bf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8220094/4-13092017-BP-EN.pdf/d9d9927c-bc09-4554-b19c-ded02fa785a9
http://ec.europa.eu/eurostat/news/news-releases
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