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PARLAMENTUL EUROPEAN 
 

Dintre rezoluţiile adoptate în plen: 

 

Combaterea hărţuirii sexuale şi a abuzului sexual în UE 

Parlamentul a adoptat, în 26 octombrie a.c., rezoluţia1 referitoare la hărţuirea 
sexuală şi abuzul sexual după ce mai înainte au fost întreprinse o serie de măsuri şi au 
fost făcute mai multe demersuri. Egalitatea de gen este una dintre valorile 
fundamentale recunoscute atât în tratate cât şi în Carta drepturilor fundamentale. Deşi 
în legislaţia UE termenul ”hărţuire” a fost reglementat, nivelul de conştientizare socială 
este insuficient iar victimele, de cele mai multe ori, nu semnalează autorităţile. Formele 
de exprimare pe care le iau aceste acţiuni au o întindere tot mai mare, în multe sectoare 
de activitate, pe tot cuprinsul Europei şi în afara ei. De aceea, hărţuirea a fost definită ca 
”un fenomen care implică victime şi agresori de toate vârstele, nivelurile de educaţie, 
categoriile de venituri sau poziţiile sociale” şi care produce consecinţe fizice, sexuale, 
emoţionale şi psihologice pentru victime.  Legislaţia UE obligă toate statele membre să 
înfiinţeze instituţii care să se ocupe de problemele de egalitate, care să acorde 
victimelor hărţuirii asistenţă independentă, având în vedere constatarea că hărţuirea şi 
abuzul sexual sunt comise preponderent de bărbaţi împotriva femeilor. Legislaţiile 
diferite din statele membre au drept consecinţă grade de protecţie diferite2. În actuala 
rezoluţie parlamentarii europeni invocă ”toleranţă zero pentru hărţuirea sexuală şi 

                                                           

12017/2897(RSP) P8_TA-PROV(2017)0417 
2Deşi toate statele membre au semnat Convenția de la Istanbul, numai 15 dintre ele au ratificat-o.  
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abuzul sexual în UE”, insistă în legătură cu aplicarea efectivă a legislaţiei existente în 
acest sens, solicită totodată măsuri suplimentare pentru prevenţie şi pentru combaterea 
eficientă a acestor acte nedemne. Deputaţii susţin că apreciază orice iniţiativă de tipul 
”mişcării #MeToo” şi lansează tuturor statelor membre invitaţia de a monitoriza 
corespunzător modul cum se aplică directivele UE care interzic hărţuirea pe criterii de 
gen şi hărţuirea sexuală şi invită Comisia Europeană să fie cât mai vigilentă şi să 
sprijine schimburile de bune practici, partenerii sociali şi organizaţiile care se ocupă de 
astfel de lucruri în aşa fel încât să fie combătute toate formele de discriminare.  

Deputaţii menţionează, în rezoluţie, chiar aspecte legate de hărţuirea sexuală în 
parlamente, inclusiv în Parlamentul European, pentru care cer 
măsuri, în sensul înfiinţării unor organisme la nivel de instituţii 
care să se ocupe de plângerile pentru hărţuire şi de prevenirea 
acesteia la locul de muncă, precum şi măsuri prin care să se 
lanseze campanii de creştere a nivelului de conştientizare, 
acordându-se o atenţie specială posturilor vulnerabile. De 
asemenea, se sugerează crearea unei reţele instituţionale de 
consilieri confidenţiali specifică pentru structurile Parlamentului 
care să ajute victimele. Recomandă Ombudsmanului European să prezinte, anual, 
grupului la nivel înalt pentru egalitate de gen şi diversitate din parlament informaţii şi 
date despre plângerile primite, pentru cazurile gestionate defectuos, pentru inexistenţa 
reglementărilor necesare ori pentru alte lipsuri - ”(...) Invită pe toţi politicienii să dea 
dovadă de un comportament responsabil şi să fie exemple în acţiunile de prevenire şi 
combatere a hărţuirii sexuale în parlamente şi în afara acestora.” 

Supravegherea aplicării dreptului UE în anul 2015 

În data de 26 octombrie a.c. a fost adoptată rezoluţia3 referitoare la 
monitorizarea aplicării dreptului UE în anul 2015, ca urmare a prezentării raportului 
anual al Comisiei. Având în vedere dispoziţiile art. 17 din Tratatul privind UE (TUE) 
care defineşte rolul fundamental al Comisiei de ”gardian al tratatelor”, art.4(3) din TUE 
şi art.288 (3) şi art.201 (1) din Tratatul privind funcţionarea UE (TFUE) care prevăd 
responsabilitatea principală a statelor membre de a transpune şi aplica în mod corect şi 
în termenele prevăzute dreptul UE, precum şi conformitatea cu jurisprudenţa constantă 
a Curţii de Justiţie a UE textul rezoluţiei subliniază totuşi necesitatea de a se crea ”un 
nou mecanism” care să asigure un cadru unic şi coerent de aplicare a dreptului UE 
tuturor instituţiilor UE şi tuturor statelor membre.  

S-au avut în vedere, între altele, următoarele: numărul mare de plângeri primite 
de Comisia Europeană în anul 2015 care semnalau potenţiale încălcări ale dreptului UE 
(3.450), cele mai multe fiind depuse împotriva Spaniei (637), Italiei (342) şi Germaniei 
(274).  În acelaşi timp s-a constatat că a existat un număr mare de proceduri în 
constatarea neîndeplinirii obligaţiilor ceea ce arată că statele membre nu reuşesc să 
aplice corect şi la timp legislaţia UE – la sfârşitul anului 2015 erau deschise 1.368 de 
cazuri de nerespectare a obligaţiilor.  În faţa acestor evidenţe, se subliniază că deşi 
aplicarea corectă a dreptului UE revine statelor membre, totuşi instituţiilor UE le revine 
obligaţia de a respecta dreptul primar al UE atunci când redactează legislaţia secundară 
(prin elaborarea de către Comisie a unor soluţii comune: manuale, grupuri de experţi, 
                                                           

32017/2011(INI)  
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site-uri de internet speciale ş.a.). Totodată, subliniază că termenele de transpunere 
propuse de instituţiile UE să fie cât mai realiste iar transparenţa în elaborarea normelor 
de drept să fie cât mai mare faţă de statele membre.  

Se apreciază că includerea parlamentelor naţionale ”(...) într-un dialog cu 
privire la conţinutul propunerilor legislative, atunci când este relevant, va favoriza 
aplicarea efectivă a dreptului UE(...)”  Astfel, cu cât parlamentele naţionale vor 
exercita un control mai atent asupra guvernelor lor, cu atât acestea vor contribui la o 
aplicare mai eficace a dreptului UE, conform dispoziţiilor 
din tratate şi se propune ”ca parlamentele naţionale 
să aibă un cuvânt de spus în primele etape ale 
procedurilor legislative europene şi invită 
insistent instituţiile europene şi statele membre 
să iniţieze o dezbatere cu privire la protocolul 
nr.1 privind rolul parlamentelor naţionale în UE 
şi protocolul nr.2 privind aplicarea principiilor 
subsidiarităţii şi proporţionalităţii, eventual 
analizând o revizuire a aşa-numitului sistem de alertă timpurie şi 
asigurând o mai bună aplicare a procedurii cartonaşului galben.” Se mai 
arată în textul rezoluţiei rolul important pe care îl au parlamentele statelor membre în 
verificarea punerii în aplicare corectă a dreptului UE, în evitarea practicii ”supra-
reglementării” în transpunerea legislaţiei UE în legislaţia naţională, arătând că măsurile 
naţionale excesive adăugate legislaţiei UE creşte numărul euroscepticilor. În acelaşi 
timp, dacă va exista un schimb de informaţii şi de cooperare între comisiile 
parlamentelor naţionale şi instituţiile UE se poate realiza o aplicare mai eficace a 
dreptului UE de către statele membre. Sunt încurajate participările la reuniunile 
interparlamentare la nivel de comisii, organizate periodic de către Parlamentul 
European.  Platforma IPEX, ca instrument special creat pentru astfel de schimburi 
reciproce dintre parlamentele naţionale şi Parlamentul European, trebuie să devină o 
sursă de informaţii şi de sprijin reciproc.  

Frontierele Schengen 

În data de 25 octombrie a.c., Parlamentul European a adoptat rezoluţia 
legislativă referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului de instituire a sistemului de intrare/ieşire (EES) pentru înregistrarea 
datelor de intrare şi de ieşire şi a datelor referitoare la refuzul intrării în ceea ce îi 
priveşte pe resortisanţi ţărilor terţe care trec frontierele externe ale statelor Uniunii 
Europene, de stabilire a condiţiilor de acces la EES în scopul asigurării respectării legii 
şi de modificare a Regulamentului (CE) 767/2008 şi a Regulamentului (UE) 
1077/2011(COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD)).   

Încă din anul 2008, a fost subliniată importanţa continuării activităţii de 
dezvoltare a strategiei Uniunii privind gestionarea integrată a frontierelor, printr-o 
utilizare mai eficientă a tehnologiilor moderne. Astfel, noile propuneri vizează 
instituirea unui „sistem de intrare/ieşire” (EES)4 pentru: înregistrarea şi stocarea datei, 

                                                           

4 EES este compus din următoarele elemente: un sistem central (sistemul central al EES); o interfaţă 
uniformă naţională (National Uniform Interface - NUI) în fiecare stat membru, bazată pe specificaţii 
tehnice comune şi identică pentru toate statele membre, care permite conectarea sistemului central al 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2017-0057&language=RO
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0767&from=RO
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R1077&from=RO
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R1077&from=RO
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a orei şi a locului intrării şi ieşirii resortisanţilor ţărilor terţe care trec frontierele 
statelor membre; se va calcula durata de şedere autorizată a unor astfel de resortisanţi 
ai ţărilor terţe; se va genera alerte către statele membre atunci când şederea autorizată 
a expirat şi se va înregistra şi stoca data, ora şi locul refuzului intrării resortisanţilor 
ţărilor terţe a căror intrare pentru o şedere pe termen scurt a fost refuzată şi autoritatea 
statului membru care a refuzat intrarea şi motivelor refuzului. 

Agenţia Europeană pentru Gestionarea Operaţională a Sistemelor Informatice la 
Scară Largă în Spaţiul de Libertate, Securitate şi Justiţie („eu-LISA”) va dezvolta EES şi 
va asigura gestionarea operaţională a acestuia, iar autorităţile desemnate ale statelor 
membre şi Europol vor putea să obţină accesul la sistem pentru consultare. 

Obiectivele EES sunt următoarele: să contribuie la prevenirea, depistarea şi 
investigarea infracţiunilor de terorism sau a altor infracţiuni grave; să permită 
generarea de informaţii pentru anchetele legate de infracţiunile de terorism sau alte 
infracţiuni grave. Sistemul va fi operaţional în anul 2020. 

Dl Agustin Diaz de Mera (PPE, ES), membru al Grupul Partidului Popular 
European (Creştin Democrat) din Parlamentul European şi raportorul PE, a declarat că:  
“(…) Sistemul Entry/Exit va permite trecerea mai rapidă şi mai sigură a frontierelor, 
ajutând şi la identificarea teroriştilor şi a altor infractori care se ascund în spatele 
unor identităţi false (…).” 

Adoptarea rezoluţiei legislative referitoare la instituirea sistemului de 
intrare/ieşire (EES), despre care s-a menţionat mai sus, aduce cu sine modificări la 
Regulamentul UE privind Codul frontierelor Schengen, în vederea armonizării 
legislaţiei în domeniu. Astfel, în 25 octombrie 2017, deputaţii europeni au adoptat 
rezoluţia referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 în ceea ce priveşte 
utilizarea sistemului de intrare/ieşire. Amendamentele sunt necesare pentru a integra 
EES în Codul frontierelior Schengen. 

Integrarea romilor în UE 

Pe 25 octombrie a.c., membrii Parlamentului European au adoptat o rezoluţie 
care are la bază o iniţiativă proprie (2017/2038(INI)) a dnei Post Soraya (S&D,SE), prin 
care se solicită ca romii să fie trataţi la fel ca ceilalţi cetăţeni ai societăţii. 

Discriminarea pe criterii etnice este cea mai răspândită formă de discriminare în 
Uniunea Europeană, conform sondajului EU MIDIS II care prezintă o imagine 
inacceptabilă a realităţii romilor care trăiesc în UE: 80 % dintre părinţii romi şi copiii 
lor sunt expuşi riscului sărăciei; unul din trei copii romi este expus riscului de a merge 
la culcare flămând cel puţin o dată pe lună; 47 % dintre ei nu beneficiază de învăţământ 
la o vârstă timpurie; una din trei gospodării rome nu dispune de apă curentă; 63 % 
dintre tinerii romi cu vârste între 16 şi 24 de ani la momentul efectuării sondajului nu 
erau încadraţi profesional şi nu urmau niciun program educaţional sau de formare; 

                                                                                                                                                                                          

EES la infrastructurile naţionale de frontieră din statele membre în mod securizat; un canal securizat de 
comunicaţii între sistemul central al EES şi sistemul central al VIS; o infrastructură de comunicaţii, care 
trebuie să fie securizată şi criptată, între sistemul central al EES şi NUI; serviciul web şi registrul de date, 
instituit la nivel central. 
 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2017-0057&language=RO
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0399&from=RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0413+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
file:///D:/Downloads/fra-2016-eu-minorities-survey-roma-selected-findings_ro.pdf
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41 % dintre romi simt că au fost discriminaţi în instituţii de învăţământ, la locul de 
muncă, în materie de locuinţe şi în spitale. De asemenea, cercetările efectuate în 
Bulgaria, România, Slovacia, Ungaria şi Republica Cehă situează rata mortalităţii 
infantile în rândul romilor la cote de 2 până la 6 ori mai mari decât în rândul populaţiei 
generale, iar romii au o speranţă de viaţă cu zece ani mai redusă decât media cetăţenilor 
europeni.   

Pentru a combate excluderea romilor este esenţial ca societăţile dominante să fie 
educate în ceea ce priveşte diversitatea romilor, istoria şi cultura acestora. Statele 
membre sunt invitate, în acest context, să îşi asume responsabilitatea deplină a 
cetăţenilor lor de etnie romă şi să lanseze campanii de sensibilizare pe termen lung. 
Sunt încurajate să marcheze ziua de 2 august ca Zi de comemorare a Holocaustului 
romilor.   

Programele europene nu reuşesc să ajungă la cea mai mare parte a celor mai 
defavorizaţi, în special la romi, iar Curtea de Conturi va trebui să efectueze periodic 
verificări ale performanţei acestora (de exemplu: Erasmus+ şi Iniţiativa privind 
ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor (YEI)).   

Este de dorit să se pună capăt condiţiei de apatrid, să se efectueze înregistrarea 
naşterilor, fără discriminare, să se asigure accesul la toate serviciile de bază, inclusiv la 
asistenţă medicală, locuinţă şi educaţie, să se asigure egalitatea de tratament a romilor 
în ceea ce priveşte accesul la locuri de muncă;  să se furnizeze cursuri de formare 
obligatorie, practică şi intersectorială privind drepturile fundamentale şi 
nediscriminarea, tuturor funcţionarilor publici, care poartă o responsabilitate şi 
reprezintă factori esenţiali pentru punerea corectă în aplicare a legislaţiei UE.   

Deputaţii europeni au constatat cu îngrijorare că eforturile şi mijloacele 
financiare care au fost investite în comunitatea romă nu au contribuit în mod 
semnificativ la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale acestora, în special la nivel local, 
iar statele membre sunt invitate să pună în aplicare pe deplin strategiile de integrare şi 
să le actualizeze în mod regulat.   

Raportorul PE dna Soraya Post, membru al grupului Alianţei Progresiste a 
Socialiştilor şi Democraţilor din Parlamentul European, a declarat că: „(…) Nimeni nu 
vrea să fie sărac. Nimeni nu vrea să trăiască precum animalele (…)”. Dna Soraya 
aparţine comunităţii rome şi a mai susţinut că: „(…) Nimeni nu vrea să nu-şi trimită 
copiii la şcoală. Nimeni nu vrea să trăiască fără electricitate sau apă. Nu putem fi o 
Uniune mândră atâta timp cât zece, douăsprezece milioane de oameni trăiesc complet 
excluşi (…).” 

Viitorul finanţelor UE 

În data de 24 octombrie a.c., a fost adoptată rezoluţia referitoare la documentul 
de reflecţie privind viitorul finanţelor UE.  

Potrivit articolului 311 din TFUE, Uniunea îşi asigură mijloacele necesare pentru 
atingerea obiectivelor sale şi pentru realizarea politicilor sale, dar este regretabil faptul 
că bugetul UE este finanţat, în principal, din contribuţiile naţionale bazate pe VNB, şi 
nu din resurse proprii veritabile. Astfel, dezbaterea privind viitorul finanţării Uniunii 
Europene trebuie să ţină seama de lecţiile învăţate pe parcursul cadrelor financiare 
multianuale (CFM) anterioare, care relevă deficienţele grave, în special cele ale  CFM 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0401+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0001.02/DOC_2&format=PDF
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2014-2020 a căror fonduri s-au dovedit a fi insuficiente pentru necesităţile reale, de 
priorităţile politice ale Uniunii şi pentru a face faţă unor crize grave.  

Impactul retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană constituie elemente 
care conduc la concluzia că: este necesar să se desfiinţeze plafonul de cheltuieli de 1% 
din venitul naţional brut al UE (VNB) şi, prin urmare, să se majoreze în mod 
semnificativ bugetul Uniunii pentru a răspunde provocărilor, iar în următorul cadru ar 
trebui să fie stabilit nivelul minim de 1,23% din VNB-ul UE. Este necesară o reformă a 
sistemului de resurse proprii al UE care să fie ghidată de principiile simplităţii, echităţii 
şi transparenţei. Consiliul UE trebuie să adopte o poziţie politică cu privire la acest 
subiect, întrucât blocarea oricărei reforme a sistemului de resurse proprii al UE nu mai 
poate avea loc. 

Textul rezoluţiei menţionează că structura următorului CFM ar trebui să 
sporească lizibilitatea şi inteligibilitatea bugetului UE (care să fie transparent şi 
democratic) pentru cetăţeni, să facă posibilă o prezentare mai clară a tuturor 
domeniilor de cheltuieli ale UE şi să reflecte dezbaterile politice cu privire la principalii 
piloni (dezvoltarea durabilă, creşterea şi inovarea, schimbările climatice, solidaritatea, 
securitatea şi apărarea). Fondul european de dezvoltare ar trebui să fie integrat în 
bugetul Uniunii, alături de alte instrumente ce funcţionează în prezent în afara CFM. 
Membrii parlamentului îşi exprimă îngrijorarea cu privire la opţiunea pentru un fond 
unic care să integreze instrumentele financiare de la nivelul UE, care să furnizeze 
împrumuturi, garanţii şi instrumente de partajare a riscului pentru diferite segmente 
ale politicilor. Durata CFM ar trebui să fie aliniată, atât la ciclul politic al Parlamentului, 
cât şi la cel al Comisiei Europene, astfel, se propune ca următorul CFM să fie convenit 
pentru o perioadă de 5+5 ani, cu o revizuire obligatorie la mijlocul perioadei. 

Parlamentarii europeni doresc informaţii suplimentare, cu privire la anunţul 
făcut de dl Juncker, preşedintele Comisiei Europene, în discursul său privind starea 
Uniunii, referitor la o linie bugetară specifică pentru zona euro. Până în mai 2018, 
Comisia Europeană trebuie să îşi prezinte propunerile, atât despre viitorul CFM, cât şi 
cu privire la sistemul de resurse proprii. 

Membrii PE  sunt dispuşi să se angajeze într-un dialog structurat cu Comisia 
Europeană şi cu Consiliul UE, în scopul de a ajunge la un acord final cu privire la 
viitorul CFM înainte de încheierea actualei legislaturi. 

Rezoluţia adoptată va fi transmisă Consiliului UE, Comisiei Europene şi 
celorlalte instituţii şi organe interesate, precum şi guvernelor şi parlamentelor statelor 
membre. 

Protecţia lucrătorilor 

În data de 25 octombrie 2017 Parlamentul European a adoptat  rezoluţia privind 
Directiva de modificare a  Directivei 2004/37/CE COM(2016) 248 final. Directiva 
2004/37/CE are obiectivul de a asigura protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate 
de securitatea şi sănătatea lor, inclusiv prevenirea unor riscuri ca urmare a  expunerii la 
agenţi cancerigeni sau mutageni  la locul de muncă. Dispoziţiile directivei se aplică 
oricărui agent chimic care îndeplineşte criteriile de clasificare ca agent cancerigen 
categoria 1A sau 1B prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP).  
Estimările referitoare la amploarea bolilor profesionale în trecutul recent şi în viitor 
indică faptul că apariţia cancerului profesional reprezintă o problemă şi va rămâne 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1509090482943&uri=CELEX:52016PC0248
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004L0037-20140325&qid=1466514179353&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004L0037-20140325&qid=1466514179353&from=EN
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astfel şi în viitor, ca urmare a expunerii lucrătorilor la agenţi cancerigeni. Anual, 53 % 
din decesele profesionale sunt atribuite cancerului, în comparaţie cu 28 % pentru bolile 
circulatorii şi 6 % pentru bolile respiratorii. Asigurarea unui mediu de lucru sigur şi 
sănătos pentru cei peste 217 milioane de lucrători din UE reprezintă un obiectiv 
strategic pentru Comisie, în conformitate cu recenta sa Comunicare referitoare la un 
cadru strategic al UE privind sănătatea şi siguranţa la locul de muncă 2014 – 2020. 

Potrivit Raportului Comisiei  pentru ocuparea forţei de muncă şi  afaceri sociale 
s-a propus extinderea domeniului de aplicare a directivei pentru a include şi 
substanţele toxice pentru reproducere. A fost evidenţiată importanţa principiului 
precauţiei în cazurile de incertitudine cu privire la impactul anumitor substanţe toxice 
şi au fost fixate valori limită stricte pentru mai multe substanţe. În ceea ce priveşte 
supravegherea  stării de sănătate a lucrătorilor, deputaţii au considerat  ca aceasta 
trebuie să se realizeze atât în timpul cât şi după terminarea expunerii. De asemenea, 
deputaţii au solicitat comisiei să susţină cele mai bune practici în/din  statele membre 
în ceea ce priveşte colectarea datelor de la angajatori pentru a se asigura securitatea şi 
asistenţa adecvată pentru lucrători.  

Noi substanţe psihoactive 

În data de 24 octombrie 2017 s-a aprobat rezoluţia referitoare la  adoptarea unei 
directive a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Deciziei-cadru 
2004/757/JAI a Consiliului pentru a include noi substanţe psihoactive în definiţia 
termenului de ”drog ” şi de abrogare a  Deciziei 2005/387/JAI a Consiliului.  

Obiectivul propunerii de directivă este de a reduce gradul de disponibilitate a 
substanţelor psihoactive noi care prezintă riscuri, printr-o acţiune mai rapidă şi mai 
eficace la nivelul Uniunii în comparaţie cu actualul sistem bazat pe Decizia 
2005/387/JHA a Consiliului privind schimbul de informaţii, evaluarea riscurilor şi 
controlul noilor substanţe psihoactive. Principalele  elemente ale poziţiei Consiliului se 
referă la : 

- în definirea termenului  ”droguri” vor fi incluse şi substanţele care pot fi 
considerate psihoactive şi care vor fi enumerate într-o nouă anexă la Decizia-cadru 
2004/757/JHA; 

- procedura şi criteriile pentru a include noile substanţe psihoactive în definiţia 
termenului „droguri”: în urma unei evaluări a riscurilor efectuată de către Comisie 
aceasta va adopta fără întârziere un act delegat de modificare a anexei la Decizia 
cadru2004/757/JHA pentru a adăuga noile substanţe psihoactive şi care să prevadă că  
prezintă riscuri grave asupra sănătăţii publice. Riscurile care vor fi analizate  se referă 
la: gradul de răspândire şi de utilizarea al noilor substanţe psihoactive, impactul lor 
asupra sănătăţii publice şi măsura în care acestea pun în pericol viaţa, precum şi 
efectele nocive asupra societăţii. De asemenea, se va evalua dacă activităţile 
infracţionale asociate cu noile substanţe psihoactive atrag profituri ilicite şi implicit 
costuri economice semnificative. 

 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2107(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1480423&t=d&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1505023&t=e&l=enl
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Alegerea unui vicepreşedinte al Parlamentului European 

În urma demisiei, dnei Ulrike Lunacek, membru al Grupului Verzilor/Alianţa 
Liberă Europeană din Parlamentul European, din postul său de vicepreşedinte şi la 
propunerea preşedintelui PE, joi, 26 octombrie 2017, s-au organizat alegeri pentru acest 
post. Dna Heidi Hautala, membru al PE din 1995, a fost aleasă în această funcţie. 

La reuniunea viitoare vor avea loc alegerile pentru ocuparea locurilor lăsate 
vacante de către vicepreşedinţii PE, dl Alexander Graf Lambsdorff (ALDE, DE) şi dna 
Ildikó GÁLL-PELCZ (PPE, HU). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/2054/HEIDI_HAUTALA_home.html
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PRESEDINŢIA ESTONIANĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 
 

Reuniunea Consiliului  ocuparea forţei de muncă, politică 

socială, sănătate şi consumatori 

 

În data de 23 octombrie 2017 miniştrii europeni ai muncii s-au reunit în 
Luxembourg pentru a dezbate Directiva privind detaşarea lucrătorilor şi  Regulamentul 
privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi pentru a pregăti lansarea 
Semestrului  european din 2018. 

Consiliul  a ajuns la un acord general cu privire la propunerea de Directivă 
privind detaşarea lucrătorilor. Noua propunere revizuieşte anumite elemente ale 
directivei din 1996 şi are obiectivul de a facilita prestarea serviciilor transfrontaliere pe 
teritoriul UE  asigurând protecţia drepturilor lucrătorilor precum şi condiţii de 
concurenţă echitabile între competitorii locali şi cei străini, între întreprinderile care 
efectuează detaşări  şi cele din ţările gazdă. Alte prevederi ale noii propuneri se referă 
la: remunerarea lucrătorilor detaşaţi în conformitate cu legislaţia şi practicile din statul 
gazdă (atât salariul minim cât şi alocaţii şi prime), detaşarea pe termen lung de 12 luni 
care poate fi extinsă la 18 luni, aplicarea convenţiilor colective de generală aplicare 
lucrătorilor detaşaţi din toate sectoarele, egalitate de tratament între lucrătorii detaşaţi 
de către  agenţii de muncă temporare şi lucrătorii locali. În baza acestui acord Consiliul 
poate să înceapă negocierile cu Parlamentul European. 

În urma dezbaterii  cu privire la Propunerea de modificarea a Regulamentului 
nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi a Regulamentului  
nr. 987/2009  de punere în aplicare, Consiliul a ajuns la un acord parţial. Acesta 
priveşte accesul cetăţenilor mobili inactivi din punct de vedere economic la anumite 
prestaţii sociale, legislaţia aplicabilă lucrătorilor detaşaţi şi trimişi şi clarifică aspectul 
legat de statul în care se va cotiza la sistemul de securitate socială în situaţia angajării 
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cu caracter transfrontalier. Obiectivul general al propunerii este de a continua 
modernizarea normelor UE privind coordonarea securităţii sociale, făcându-le mai 
clare şi mai echitabile şi sporindu-le forţa executorie, contribuind astfel la facilitarea 
liberei circulaţii a persoanelor în cadrul UE. Propunerea se axează pe cinci domenii: (1) 
prestaţiile de şomaj, (2) prestaţiile pentru îngrijirea pe termen lung, (3) accesul 
cetăţenilor mobili inactivi din punct de vedere economic la anumite prestaţii sociale, (4) 
prestaţiile familiale şi (5) legislaţia aplicabilă lucrătorilor detaşaţi şi trimişi, precum şi 
persoanelor care lucrează în două sau mai multe state membre. 

În continuare Consiliul a adoptat mesajele cheie prezentate de către Comitetul 
pentru ocuparea forţei de muncă (12563/17) şi Comitetul  de protecţie socială 
(12741/17) în contextul pregătirii Semestrului european pentru anul 2018. Ambele 
comitete au elaborat analize anuale privind situaţia ocupării forţei  de muncă şi  situaţia 
socială din UE precum şi cu privire la evoluţiile acestor politici din statele membre. 
Statisticile privind ocuparea forţei de muncă au indicat următoarele: 

- în 2016, rata de ocupare a forţei de muncă în UE  a continuat să crească şi a 
atins 71,0 %, depăşind nivelul înregistrat înainte de criză pentru prima dată din 2008. 
Cifrele cele mai recente arată că această tendinţă pozitivă a continuat, rata respectivă 
atingând 71,7 % în primul trimestru al anului 2017; în cazul în care rata de ocupare a 
forţei de muncă continuă să crească în acelaşi ritm ca şi în 2016, UE ar fi, în general, pe 
calea cea bună pentru a îndeplini obiectivul Strategiei Europa 2020 privind rata de 
ocupare a forţei de muncă de 75 %; cu toate acestea există însă şi disparităţi: în 6 state 
membre rata de ocupare se situează cu mult sub nivelul dinainte de criză; 

- trebuie pus accent, în continuare, pe educaţia, formarea, competenţele şi 
învăţarea pe tot parcursul vieţii; 

- o serie de state membre continuă să se confrunte cu o incidenţă ridicată a 
şomajului în rândul tinerilor şi/sau cu un număr ridicat de tineri care nu sunt încadraţi 
profesional şi nu urmează niciun program educaţional sau de formare, fiind necesar un 
angajament continuu în ceea ce priveşte Garanţia pentru tineret. 

 Analiza situaţiei sociale şi a priorităţilor reformei în domeniul politicii sociale a 
evidenţiat : 

- creşterea venitului disponibil al gospodăriilor în acelaşi tip cu reducerea 
riscului de sărăcie şi a excluziunii sociale determinată de reducerea semnificativă a 
indicatorului privind sărăcia materială gravă şi a ponderii populaţiei fără loc de muncă 
care locuieşte în gospodării; 

- indicatori care reflectă reducerea pe termen lung a şomajului şi a excluziunii în 
rândul tinerilor; 

- deteriorarea continua a indicatorului privind sărăcia permanentă precum şi 
gradul scăzut de adecvare al prestaţiilor de asistenţă socială care se reflectă în creşterea 
riscului de sărăcie din rândul populaţiei fără loc de muncă care locuieşte în gospodării. 

 

 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12563-2017-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12741-2017-INIT/en/pdf
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Reuniunea Consiliului transporturi, telecomunicaţii şi energie 

În data de 24 octombrie 2017 miniştrii transporturilor şi telecomunicaţiilor s-au 
reunit pentru a discuta teme privind piaţa unică digitală şi securitatea cibernetică.  

În concordanţă cu concluziile Consiliului European din 19 octombrie miniştrii au 
susţinut o nouă dezbatere privind digitalizarea care s-a concentrat pe stabilirea 
priorităţilor şi intensificarea eforturilor în vederea finalizării pieţii unice digitale până la 
sfârşitul anului 2018. În special a fost  subliniată importanţa propunerilor privind codul 
comunicaţiilor electronice, fluxul liber al datelor fără caracter personal, securitatea 
cibernetică şi geo-blocarea, pentru domeniul economiei digitale şi societate.  

Pentru 3 propuneri legislative din domeniul telecomunicaţiilor Consiliul 
European a stabilit termenele limită până la care Parlamentul European  şi Consiliul 
trebuie să ajungă la un acord. Astfel, pentru propunerea privind portabilitatea 
transfrontalieră  termenul prevăzut este sfârşitul anului 2017, iar pentru propunerile 
privind  codul comunicaţiilor electronice şi regulamentul privind  fluxul liber al datelor 
fără caracter personal termenul stabilit este iunie 2018.  

În cadrul discuţiilor au mai fost abordate subiecte precum: geo-blocarea, 
impozitarea, serviciile audiovizuale şi a fost evidenţiată nevoia de a monitoriza 
evoluţiile din domeniul educaţiei şi inteligenţei artificiale.  

În partea a doua a reuniunii miniştrii au susţinut o dezbatere cu privire la 
principalele provocări din domeniul securităţii cibernetice. Discuţiile au avut la bază 
pachetul legislativ recent prezentat de către Comisia Europeană care cuprinde 
propunerile referitoare la înfiinţarea unei „veritabile” agenţii pentru securitatea 
cibernetică şi la crearea unui cadru de certificare la nivelul UE care să garanteze faptul 
că produsele şi serviciile TIC5 sunt sigure din punct de vedere cibernetic.  

 

 

                                                           

5 Tehnologia Informației şi Comunicațiilor 

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/10/19-euco-conclusions-migration-digital-defence/
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COMISIA EUROPEANĂ 
 

Programul de lucru pentru anul 2018 

O agendă pentru o Europă mai unită, mai puternică şi mai 
democratică6 

Comisia Europeană a prezentat Programul de lucru pentru anul 20187.Acesta 
este cel de-al patrulea program de lucru prezentat de Comisia Juncker şi ilustrează 
iniţiativele menite să asigure îndeplinirea celor 10 priorităţi prezentate în Orientările 
politice stabilite de preşedintele Juncker, până la sfârşitul mandatului de cinci ani al 
Comisiei, precum şi iniţiativele concepute pe termen mai lung, pentru a trasa calea 
până în 2025 şi mai departe. 

Preşedintele Jean-Claude Juncker a declarat: „(…)Europa revine pe o poziţie 
de forţă şi trebuie să profităm de această dinamică. Am înaintat deja 80 % din 
propunerile pe care le-am promis la preluarea mandatului. Accentul trebuie să cadă 
în prezent pe concretizarea acestor propuneri în legislaţie şi pe aplicarea 
legislaţiei. Cu cât Parlamentul European şi Consiliul îşi vor finaliza mai repede 
activitatea, cu atât mai curând vom putea beneficia de eforturile noastre comune.” 

 

                                                           

6 În fiecare an, Comisia adoptă un program de lucru care stabileşte lista acţiunilor pe care le va 
întreprinde în următorul an. Programul de lucru informează publicul şi co-legiuitorii cu privire la 
angajamentele politice ale Comisiei de a prezenta noi iniţiative, de a retrage propuneri deja înaintate     
co-legiuitorilor şi de a revizui legislaţia existentă a UE. Pentru pregătirea programului de lucru pentru 
anul 2018, Comisia a beneficiat de consultările desfăşurate cu Parlamentul European şi Consiliul în 
contextul Acordului interinstituţional privind o mai bună legiferare şi al Acordului-cadru privind relaţiile 
dintre Parlamentul European şi Comisie, pornind de la scrisoarea de intenţie trimisă de preşedintele 
Juncker şi prim-vicepreşedintele Timmermans la 13 septembrie a.c., după discursul preşedintelui privind 
starea Uniunii. 
7 COM(2017) 650  

https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjf1pHWu__WAhWlI8AKHeKpDgIQFgg6MAM&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fcommission%2Fsites%2Fbeta-political%2Ffiles%2Fletter-of-intent-2017_en.pdf&usg=AOvVaw329zQoJCE9TyxgFEffL4DY
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/cwp_2018_en.pdf
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Prim-vicepreşedintele Frans Timmermans a declarat: „(…)Prin programul de 
lucru adoptat astăzi, Comisia se asigură că Europa se concentrează în continuare cu 
fermitate pe domeniile în care acţiunea la nivel european are o valoare adăugată 
ridicată. Uniunea Europeană va fi evaluată nu pe baza numărului de directive şi 
regulamente adoptate, ci pe baza rezultatelor concrete pe care le oferim cetăţenilor şi 
întreprinderilor noastre.”  

Anul acesta, accentul celor 26 de iniţiative noi din programul de lucru al 
Comisiei vizează două direcţii prioritare. În primul rând, se propun acţiuni 
legislative cu un domeniu de acţiune bine definit, care vor permite 
Comisiei să îşi finalizeze acţiunile demarate în domeniile de politică 
prioritare şi care vor fi prezentate co-legiuitorilor până în mai 2018, astfel încât 
Parlamentul European şi Consiliul să îşi poată încheia lucrările legislative înainte de 
alegerile europene din iunie 2019. În al doilea rând, programul de lucru prezintă o serie 
de acţiuni şi iniţiative ambiţioase, cu un orizont de acţiune mai lung, care 
reflectă încercarea noii Uniuni formate din 27 de state de a-şi modela viitorul în 
perspectiva anului 2025 şi a anilor următori. Aceste propuneri reflectă dezbaterea 
lansată prin Cartea albă privind viitorul Europei, publicată de Comisie, şi prin discursul 
din 2017 al preşedintelui Juncker privind starea Uniunii. 

Pentru a asigura menţinerea accentului pe obţinerea de rezultate, 
programul de lucru al Comisiei prezintă 66 de propuneri prioritare 
prezentate co-legiuitorilor, care trebuie adoptate rapid de către Parlament şi 
Consiliu; de asemenea, Comisia propune retragerea unui număr de 15 
propuneri, în curs, în cazul cărora nu se întrevede ajungerea la un acord, care nu mai 
servesc scopului avut în vedere atunci când au fost înaintate, ori care sunt depăşite din 
punct de vedere tehnic. Programul de lucru include 15 propuneri care dau curs 
concluziilor exerciţiului de revizuire a legislaţiei în vigoare desfăşurat în cadrul 
Programului privind o reglementare adecvată şi funcţională (REFIT), ţinând seama de 
opiniile exprimate pe platforma REFIT. Punerea în aplicare efectivă a dreptului Uniunii 
şi asigurarea respectării acestuia de către statele membre vor fi, de asemenea, 
prioritare, pentru a se asigura faptul că cetăţenii şi întreprinderile profită de beneficiile 
preconizate. Comisia va abroga 3 acte legislative caduce. 

 

Cum este elaborat şi adoptat programul de lucru? 

Actuala Comisie a fost aleasă de Parlamentul European pe baza unor Orientări politice clare, 

care au reflectat, de asemenea, agenda strategică a Consiliului European. Cele 10 priorităţi stabilite în 

aceste orientări reprezintă în continuare cadrul pentru planificarea anuală a Comisiei. În luna septembrie 

a fiecărui an, preşedintele Comisiei Europene prezintă în faţa Parlamentului European discursul privind 

starea Uniunii. Împreună cu scrisoarea de intenţie pe care preşedintele şi prim-vicepreşedintele o trimit în 

aceeaşi zi preşedintelui Parlamentului European şi Preşedinţiei Consiliului, acest discurs prezintă 

PROGRAMUL DE LUCRU AL COMISIEI PENTRU ANUL 2018 

https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_ro
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_ro.htm
https://ec.europa.eu/priorities/sites/beta-political/files/juncker-political-guidelines_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/letter-of-intent-2017_ro.pdf
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priorităţile-cheie ale Comisiei pentru lunile următoare. Discursul privind starea Uniunii dă startul dialogului 

cu Parlamentul şi Consiliul, în vederea pregătirii programului de lucru al Comisiei pentru anul următor. 

Acest dialog serveşte la obţinerea unei viziuni comune a Parlamentului, a statelor membre şi a Comisiei 

asupra priorităţilor viitoare. În pregătirea programului de lucru, Comisia ţine cont, de asemenea, de 

punctele de vedere ale Comitetului Economic şi Social European şi ale Comitetului Regiunilor. 

Finalizarea punctelor de pe agendă va permite Comisiei Europene să 
pregătească, în acelaşi timp, „Uniunea de mâine”. Programul de lucru pentru 2018 
cuprinde o serie de iniţiative pe termen mai lung, pentru perioada de după anul 2025. 
Începând cu data de 30 martie 2019, Uniunea Europeană va fi formată din 27 de state 
membre şi acesta este momentul pentru a modela o Uniune mai unită, mai puternică şi 
mai democratică. 

O „Uniune mai unită” va necesita o perspectivă de extindere credibilă pentru 
candidaţii din prima linie din Balcanii de Vest. Pentru a construi o „Uniune mai 
puternică”, Comisia va prezenta o propunere cu privire la viitorul cadru financiar 
multianual şi va propune, de asemenea, un proces legislativ mai eficient privind piaţa 
unică şi o mai mare eficienţă şi coerenţă în punerea în aplicare a politicii externe 
comune. Se va adopta un document de reflecţie privind un viitor european durabil şi o 
comunicare privind viitorul politicii UE în domeniul energiei şi schimbărilor climatice; 
se va propune, de asemenea, o extindere a atribuţiilor Parchetului European pentru ca 
această instituţie să se ocupe şi de problema terorismului. Pentru o „Uniune mai 
democratică”, se vor prezenta propuneri privind crearea unui post permanent de 
ministru european al economiei şi finanţelor, care să implice răspundere democratică, o 
iniţiativă privind consolidarea în continuare a principiilor subsidiarităţii şi 
proporţionalităţii, precum şi o comunicare privind îmbunătăţirea eficienţei la 
conducerea Uniunii Europene. Vom propune, de asemenea, o iniţiativă privind 
asigurarea respectării statului de drept. 

Noi iniţiative în vederea finalizării acţiunilor care vizează îndeplinirea celor 10 priorităţi 
ale preşedintelui Juncker şi a iniţiativelor lansate în perspectiva anului 2025 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/roadmap-soteu-factsheet_ro.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/roadmap-soteu-factsheet_ro.pdf
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Finalizarea Agendei pentru o mai bună legiferare 

În evaluarea sa privind Agenda pentru o mai bună legiferare8, Comisia consideră 
că noile instrumente instituite constituie o bază solidă pentru luarea unor decizii de 
politică justificate şi raţionale. Un dialog mai strâns cu cetăţenii, evaluările sistematice, 
nivelul ridicat de calitate al evaluărilor impactului şi consolidarea abordării „REFIT” au 
condus la o mai bună evaluare a noilor propuneri şi a legislaţiei în vigoare. În această 
abordare, factorii de decizie şi părţile interesate trebuie să îşi argumenteze alegerile 
invocând elemente de probă şi efectele preconizate. La aceasta se adaugă o nouă 
abordare pentru punerea în aplicare, care să garanteze o aplicare rapidă şi eficace a 
legislaţiei adoptate. 

Orientările politice ale preşedintelui Juncker, pe baza cărora Parlamentul a ales 
actuala Comisie, conţin un angajament clar faţă de mai buna legiferare. Pe lângă 
reformele interne, Comisia Europeană a prezentat şi a negociat cu succes un nou acord 
interinstituţional cu Parlamentul European şi Consiliul, pentru a actualiza şi consolida 
înţelegerea comună în ceea ce priveşte legiferarea mai bună. 

 

Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri 

externe şi politica de securitate 

 

Dna Federica Mogherini, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe 
şi politica de securitate/vicepreşedinte al Comisiei Europene, a avut o întâlnire cu 
preşedintele Preşedinţiei Bosniei şi Herţegovinei, dl Dragan Čović, pentru a aborda 
situaţia politică din ţară şi calea de urmat pentru integrarea în Uniunea Europeană.  
Înaltul Reprezentant şi preşedintele Čović, au discutat cu prioritate despre adoptarea 
rapidă a legii privind accizele, precum şi punerea în aplicare a agendei de reformă.  
Aceste măsuri sunt esenţiale pentru progresul Bosniei şi Herţegovinei pe calea 
integrării în UE,  dar şi pentru a 
oferi răspunsuri la nevoile 
cetăţenilor.  Dna Federica 
Mogherini a reiterat sprijinul UE 
pentru toate statele din Balcanii 
de Vest, inclusiv pentru Bosnia şi 
Herţegovina, pentru luarea de 
măsuri concrete şi ireversibile cu 
scopul de a  înainta pe calea 
integrării lor în Uniunea 
Europeană.  

 

                                                           

8 COM(2017) 651 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/completing-the-better-regulation-agenda-better-solutions-for-better-results_en.pdf
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