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COMISIA EUROPEANĂ 

 

Piața unică digitală 

Comisia a propus întărirea măsurilor luate de UE pentru combaterea conținutului on-line ilegal 

În Comunicarea sa din septembrie 2017 privind combaterea conținutului on-line ilegal1, Comisia Europeană s-a angajat să monitorizeze progresele 
înregistrate în combaterea conținutului on-line ilegal și să evalueze dacă sunt necesare măsuri suplimentare pentru a asigura detectarea, eliminarea rapidă și 
proactivă a conținutului online ilegal, inclusiv eventuale măsuri legislative care să completeze cadrul de reglementare existent. În consecință, Comisia a 
recomandat, în data de 1 martie 2018, un set de măsuri operaționale - însoțit de măsurile de protecție necesare - care să fie luate de către companii și statele 
membre pentru intensificarea acestor activități înainte de a determina dacă este necesar să propună alte acte legislative. Prezentele recomandări se aplică 
tuturor formelor de conținut ilegal - de la conținut cu caracter terorist, incitare la ură și violență până la materiale care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor, 
produse contrafăcute și încălcarea drepturilor de autor. 

Recomandarea prezintă o serie de măsuri operaționale menite să asigure detectarea și eliminarea cu mai mare rapiditate a conținutului on-line ilegal, să 
intensifice cooperarea dintre companii, notificatorii de încredere și autoritățile responsabile cu aplicarea legii, dar și să sporească transparența și protecția 
oferită cetățenilor, astfel: 

                                                 
1Ceea ce este ilegal în afara internetului este, de asemenea, ilegal pe internet. Conținutul ilegal înseamnă orice informație care nu este în conformitate cu dreptul UE sau cu dreptul intern al 
unui stat membru. Aceasta include conținutul cu caracter terorist, materialele care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor (Directiva privind combaterea abuzurilor sexuale asupra copiilor), 
discursurile de incitare la ură (Decizia-cadru privind combaterea anumitor forme și expresii de rasism și xenofobie prin intermediul dreptului penal), escrocheriile și fraudele comerciale 
(Directiva privind practicile comerciale neloiale sau Directiva privind drepturile consumatorilor) și încălcările drepturilor de proprietate intelectuală (Directiva privind armonizarea anumitor 
aspecte ale dreptului de autor și ale drepturilor conexe în cadrul societății informaționale). Conținutul cu caracter terorist se referă la orice material care reprezintă infracțiuni de terorism în 
temeiul Directivei UE privind combaterea terorismului sau în temeiul legislațiilor naționale – inclusiv materialele produse sau care pot fi atribuite organizațiilor teroriste de pe listele UE sau 
ONU.  
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32011L0093
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al33178
https://ec.europa.eu/info/consumers/unfair-commercial-practices-law/unfair-commercial-practices-directive_ro
https://ec.europa.eu/info/consumers/consumer-contracts-law/consumer-rights-directive_ro
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32001L0029
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32001L0029
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32017L0541
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 proceduri de „notificare și acțiune” mai clare; 

 instrumente mai eficiente și tehnologii pro-active; 

 măsuri de protecție mai solide pentru asigurarea respectării drepturilor fundamentale; 

 o atenție specială acordată întreprinderilor mici; 

 o cooperare mai strânsă cu autoritățile. 

Conținutul on-line cu caracter terorist prezintă un risc deosebit de grav pentru securitatea cetățenilor europeni, iar răspândirea lui trebuie tratată cu 
maximă urgență. De aceea, Comisia recomandă, în plus, mai multe dispoziții specifice menite să reducă mai mult conținutul online cu caracter terrorist, între 
care: 

 regula de o oră; 

 detectarea mai rapidă și eliminarea eficientă a conținutului ilegal; 

 un sistem de sesizare îmbunătățit; 

 raportarea periodică. 

Comisia va monitoriza acțiunile întreprinse pentru punerea în aplicare a prezentei recomandări și va evalua dacă sunt necesare măsuri suplimentare, 
inclusiv eventuale acte legislative, dacă este cazul. Totodată, Comisia își va continua activitatea de analiză în strânsă colaborare cu părțile interesate, iar, în acest 
context, în cursul săptămânilor următoare va lansa o consultare publică pe această temă. Pentru ca efectele recomandării să poată fi monitorizate, statelor 
membre și companiilor li se vor solicita să furnizeze informații relevante cu privire la conținutul cu caracter terorist în termen de trei luni și cu privire la alte 
tipuri de conținut ilegal în termen de șase luni.  
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PARLAMENTUL EUROPEAN 

 

 

În săptămâna 26 februarie – 4 martie a.c. deputații europeni și-au desfășurat activitatea în cadrul comisiilor parlamentare și al mini-sesiunii organizate la 

Bruxelles - Belgia.  

Stimularea reciclării și reducerea depozitării deșeurilor

Îmbunătățirea activităților de gestionare a deșeurilor ar putea aduce 
beneficii mediului, climei, sănătății umane și economiei. Deși s-au realizat 
pași importanți prin care s-au obținut îmbunătățiri considerabile în ultimele 
decenii, aproape o treime din deșeurile municipale sunt încă depozitate și 
mai puțin de jumătate sunt reciclate sau compostate, cu variații mari între 
statele membre. În cadrul unei schimbări a politicii UE către o economie 
circulară, Comisia Europeană a lansat, în anul 2015, un număr de 4 
propuneri legislative care au permis introducerea unor noi obiective 
referitoare la gestionarea deșeurilor, la reutilizarea, reciclarea și depozitarea 
acestora. 

Propunerile au consolidat dispozițiile UE privind prevenirea generării 
deșeurilor și răspunderea extinsă a producătorilor și au simplificat definițiile, 
obligațiile de raportare și metodele de calcul pentru obiective. 

În acest context, în data de 27 februarie a.c., deputații europeni din 
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (ENVI) și-au 
dat votul asupra acordului provizoriu rezultat în urma negocierilor 
interinstituționale pentru pachetul economia circulară2 privind reciclarea și 
depozitarea deșeurilor.  

                                                 
2 2015/0272(COD)-COM(2015)0593 - Directivă de modificare a Directivei 2000/53/CE 
privind vehiculele scoase din uz, a Directivei 2006/66/CE privind bateriile și acumulatorii și 
deșeurile de baterii și acumulatori și a Directivei 2012/19/UE privind deșeurile de 

                                                                                                                          
echipamente electrice și electronice; 2015/0274(COD)-COM(2015)0594- Directivă de 
modificare a Directivei 1999/31/CE privind depozitarea deșeurilor; 2015/0275(COD) 
COM(2015)0595  -  Directivă de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deșeurile; 
2015/0276(COD)-COM(2015)0596 - Directivă de modificare a Directivei 94/62/CE privind 
ambalajele și deșeurile de ambalaje 

http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201802/ENVI/ENVI(2018)0226_1/sitt-7666086
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20150593.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/search.do#_e=dHlwZT1BTEwmZmFjZXRlZD10cnVlJnN0YXJ0PTAmcm93cz0xMCZ0ZXh0PSZzbGFuZz0mZG9jdW1lbnRDb2RlPUNPTSZkb2N1bWVudFllYXI9MjAxNSZkb2N1bWVudE51bWJlcj01OTQmX2RlYWRMaW5lUHJlc2VudD1mYWxzZSZmcm9tRGF0ZT0mdG9EYXRlPSZucENhcmQ9Tm9uZSZzY3
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/search.do#_e=dHlwZT1BTEwmZmFjZXRlZD10cnVlJnN0YXJ0PTAmcm93cz0xMCZ0ZXh0PSZzbGFuZz0mZG9jdW1lbnRDb2RlPUNPTSZkb2N1bWVudFllYXI9MjAxNSZkb2N1bWVudE51bWJlcj01OTUmX2RlYWRMaW5lUHJlc2VudD1mYWxzZSZmcm9tRGF0ZT0mdG9EYXRlPSZucENhcmQ9Tm9uZSZzY3
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/search.do#_e=dHlwZT1BTEwmZmFjZXRlZD10cnVlJnN0YXJ0PTAmcm93cz0xMCZ0ZXh0PSZzbGFuZz0mZG9jdW1lbnRDb2RlPUNPTSZkb2N1bWVudFllYXI9MjAxNSZkb2N1bWVudE51bWJlcj01OTUmX2RlYWRMaW5lUHJlc2VudD1mYWxzZSZmcm9tRGF0ZT0mdG9EYXRlPSZucENhcmQ9Tm9uZSZzY3
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/search.do#_e=dHlwZT1BTEwmZmFjZXRlZD10cnVlJnN0YXJ0PTAmcm93cz0xMCZ0ZXh0PSZzbGFuZz0mZG9jdW1lbnRDb2RlPUNPTSZkb2N1bWVudFllYXI9MjAxNSZkb2N1bWVudE51bWJlcj01OTUmX2RlYWRMaW5lUHJlc2VudD1mYWxzZSZmcm9tRGF0ZT0mdG9EYXRlPSZucENhcmQ9Tm9uZSZzY3
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Obiectivul de reciclare pentru deșeurile municipale este de 55% până în anul 2025 și de 65% până în anul 2035, față de 44% cât este în prezent, în 
conformitate cu legislația privind economia circulară3.  De asemenea, 65% din materialele de ambalare vor fi reciclate până în 2025 și 70% până în 2030. Se 
stabilesc obiective separate pentru anumite materiale utilizate la ambalare, cum ar fi hârtia și cartonul, materialele plastice, sticla, metalul și lemnul. Raportorul 
Simona Bonafè (S&D,IT), a declarat că:   „(…)După negocieri îndelungate cu membrii Consiliului am reușit să avem un rezultat extraordinar care pune bazele unei 
noi dezvoltări economice și sociale durabile în Europa. Statele membre vor fi obligate să urmeze măsuri clare și comune privind ciclul de viață al materiilor prime 
și eliminarea deșeurilor. (…) Pachetul, în conformitate cu obiectivele ONU de dezvoltare durabilă, reduce deșeurile și urmărește un prag ambițios de reciclare 
pentru toate statele membre. O bătălie care va face din economia Vechiului Continent una dintre cele mai virtuoase din lume.” 

Plenul Parlamentului  va vota acest pachet în timpul sesiunii sale din 16-18 aprilie a.c., la Strasbourg. Acordurile au fost deja agreate informal de Consiliul 
UE. 
 

Îngrijorări privind statul de drept în Polonia 

În data de 1 martie a.c., deputații europeni au adoptat decizia Comisiei Europene de activare a articolului 7 alineatul 
(1) din TUE4 în ceea ce privește situația din Polonia5.  

Decizia Comisiei Europene s-a bazat pe modificările succesive ale legislației poloneze, care au pus în pericol 
independența Tribunalului Constituțional și a instanțelor judecătorești din Polonia. Comisia Europeană a monitorizat 
evoluțiile legislative din luna noiembrie 2015 și a purtat un dialog constant cu autoritățile poloneze mai mult de 2 ani. Pe 
parcursul monitorizării, Comisia Europeană a emis 4 recomandări în conformitate cu orientările cadrului privind statul de 
drept, încercând să prevină ceea ce au considerat că sunt amenințări, dar nu a fost mulțumită de răspunsul guvernului 
polonez.  

Instituțiile apreciază că încălcarea valorilor sale – prejudicierea statului de drept prin alterarea independenței 
sistemului judiciar6 - justifică o reacție așa cum este prevăzută de procedura de la Articolul 7 din Tratatul privind Uniunea 

                                                 
3Statisticile pentru 2014 sugerează că 44% din toate deșeurile municipale din UE sunt reciclate sau compostate. Acest procent nu este mulțumitor,  comparabil cu 31% în 2004. În anul 2014, 
Austria, Belgia, Danemarca, Germania, Țările de Jos și Suedia nu au trimis aproape deloc gunoi la depozitele de deșeuri, în timp ce Cipru, Croația, Grecia, Letonia și Malta continuă să depoziteze 
mai mult de trei sferturi din deșeurile municipale. 
4Articolul 7 din Tratatul UE, care până în prezent nu a fost folosit, prevede un mecanism de prevenire a încălcării valorilor UE și de luare a unor sancțiuni împotriva statului membru în cauză, în 
cazul în care acestea apar. În conformitate cu articolul 7 alineatul (1) și în urma unei inițiative a unei treimi din statele membre, de către Parlamentul European sau de către Comisia UE, Consiliul 
UE poate stabili existența unui risc clar de încălcare gravă a legislației UE valori de către un stat membru. Decizia Consiliului UE necesită sprijinul majorității a patru cincimi din membrii săi și 
acordul Parlamentului European. Pentru a preveni o încălcare reală, aceasta poate adresa recomandări specifice țării în cauză.În conformitate cu articolul 7 alineatul (2), o încălcare efectivă a 
valorilor UE poate fi stabilită de Consiliul European (șefii de state sau de guverne ale UE) la propunerea unei treimi din statele membre ale UE sau a Comisiei Europene. În acest caz, Consiliul 
European trebuie să decidă în unanimitate, iar Parlamentul trebuie să-și dea consimțământul. Articolul 7 alineatul (3) prevede posibile sancțiuni, cum ar fi suspendarea drepturilor de vot în 
cadrul Consiliului UE. 
5Rezoluţia Parlamentului European din 1 martie 2018 referitoare la decizia Comisiei de a activa articolul 7 alineatul (1) din TUE în ceea ce privește situația din Polonia - 2018/2541(RSP) 

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124814/SIMONA_BONAFE_home.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017PC0835&from=EN
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5367_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012M007&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0055+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
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Europeană7. 

Conform procedurii, Parlamentul European trebuie să-și exprime acordul, iar ulterior Consiliul UE poate începe demersurile prin care să determine dacă  
există un risc clar de încălcare a valorilor UE. Parlamentul a afirmat deja într-o rezoluție din noiembrie 2017 că situația din Polonia reprezintă un risc clar de 
încălcare gravă a valorilor europene, inclusiv a statului de drept.  

Parlamentul European creează o nouă comisie specială 

În data de 1 martie a.c., plenul a decis constituirea unei comisii speciale privind infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea sarcinilor 
fiscale(TAX3)8. Noua comisie, care va continua activitatea celor 3 comisii anterioare - TAXE , TAXE2 și PANA, va avea 45 membri și un mandat de 12 luni. Comisia 
reprezintă un răspuns la dezvăluirile „Paradise Papers” de anul trecut. Compoziția sa va fi decisă în sesiunea plenului din luna martie a.c. 

Comisia este constituită în conformitate cu art. 197 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European, legislatura a 8-a 2017, titlul VIII – Comisii 
și Delegații.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                              
6Articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană se referă la  respectarea statului de drept ca fiind una dintre valorile pe care se întemeiază UE.  
7Procedura de protejare a valorilor UE din Articolul 7 a fost introdusă în Tratatul de la Amsterdam în 1997 și nu a fost niciodată utilizată până în prezent. Aceasta include două mecanisme - 
măsuri preventive, dacă există un risc evident de încălcare a valorilor UE și sancțiuni, dacă s-a produs deja o astfel de încălcare. Posibilele sancțiuni împotriva țării UE în cauză nu sunt clar 
definite în tratatele UE, dar ar putea include drepturile de vot în Consiliu UE și în Consiliul European. În ambele mecanisme, decizia finală trebuie să fie luată de reprezentanții statelor membre 
în cadrul Consiliului UE, dar pragurile pentru a ajunge la o decizie sunt diferite. În cadrul mecanismului de prevenire, decizia în Consiliu UE necesită o majoritate de patru cincimi din statele 
membre, în timp ce determinarea existenței unei încălcări necesită unanimitate între șefii de state și de guverne ai UE. Statul membru în cauză nu participă la vot.  
8Decizia Parlamentului European din 1 martie 2018 privind constituirea și stabilirea responsabilităților, componenței numerice și a duratei mandatului unei comisii speciale pentru nereguli 
financiare, evaziune fiscală și evitarea sarcinilor fiscale (TAX3) - 2018/2574(RSO) 

http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20171110IPR87824/rule-of-law-and-democracy-in-poland-at-risk-parliament-ready-for-next-steps
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/135340/P8_TA-PROV%282017%290491_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getLastRules.do?language=ro&reference=RULE-197
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012M002&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573922/EPRS_BRI%282016%29573922_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0048+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0048+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
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PREŞEDINŢIA BULGARĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 

 

 

Consiliul afaceri generale 

În data de 27 februarie 2017 s-a reunit, la Bruxelles, Consiliul afaceri 
generale. Pe ordinea de zi s-au aflat următoarele subiecte: pregătirea 
reuniunii Consiliului European din 22-23 martie 2018, directiva privind 
Sistemul de comercializare a emisiilor și propunerea motivată a  Comisiei  în 
temeiul art. 7  alin.1 din TUE cu privire la statul de drept din Polonia. 

În legătură cu proiectul adnotat de ordine de zi pentru reuniunea 
Consiliului European din martie 2018, după examinare s-a concluzionat că  
liderii europeni vor adopta poziții privind : 

 progresele realizate în legătură cu punerea în aplicare a 
Strategiei privind piața unică, a Strategiei privind piața unică digitală, a 
Planului de acțiune privind uniunea piețelor de capital și a uniunii energetice; 

 prioritățile pentru Semestrul european  2018; 

 aspecte sociale precum monitorizarea punerii în aplicare a 
Pilonului european al depturilor sociale și viitoarea propunere a CE privind 
Autoritatea Europeană în domeniul Muncii; 

 comerțul. 

De asemenea, Consiliul European va adopta concluzii procedurale în 
perspectiva summitu-lui UE-Balcanii de vest, care va avea loc la Sofia, în 17 
mai a.c și va  organiza o dezbatere despre fiscalitate . 

Comisia a prezentat Consiliuluipropunerea sa motivată în temeiul 
articolului 7 alin .(1) din TUEcu privire la statul de drept din Polonia. Aceasta 
cuprinde o expunere de motive detaliată, precum și un proiect de decizie a 
Consiliului privind constatarea unui risc clar de încălcare gravă de către 
Republica Polonă a statului de drept. Comisia a propus o serie de 
recomandări pentru Polonia cu un un temen limită de 3 luni în care să 
realizeze reforma sistemului judiciar pe baza criteriilor statului de drept, 
după cum urmează: 

 să se restabilească independența Curții Constituționale; 

 să se publice și să se pună în aplicare  anumite hotărâri ale 
Curții Constituționale; 

 să se modifice cele patru legi recent adoptate – Legea privind 
Curtea Supremă, Legea de modificare a legii privind organizarea instanețelor 
ordinare, Legea de modificare a  a Legii privind Consiliul Judiciar Național și 
Legea de modificare a legii privind Școala Națională de Magistratură și 
Parchetul; 

 să se realizeze reforma jsutiției în strânsă cooperare cu cu 
organsimele judiciare și părțile interesate, ținând cont de recomandările 
Comisiei de la Veneția; 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-16007-2017-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-16007-2017-INIT/ro/pdf
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 să înceteze orice tip de acțiuni care subminează independența justiției. 

Consiliul a aprobat Directiva privind revizuirea sistemului de comercializare a emisiilor pentru perioada post-2020. Reforma sistemului UE de comercializare a 
certificatelor de emisii (ETS)  reprezintă un pas important în direcția realizării obiectivului de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 40% până 
în anul 2030, astfel cum s-a convenit în temeiul cadrului de politică al UE privind clima și energia pentru anul 2030 și în cadrul Acordului de la Paris. 

„ (…) Președinția va desfășura lucrări pentru menținerea rolului de lider al UE în negocierile privind încheierea punerii în aplicare a normelor prevăzute în 
Acordul de la Paris. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră va contribui la combaterea schimbărilor climatice și va avea de asemenea un impact pozitiv 
asupra îmbunătățirii calității aerului. Protecția mediului și a sănătății cetățenilor europeni reprezintă una dintre prioritățile președinției bulgare.” - a declarat  dl 
Neno Dimov, ministrul bulgar al mediului și apelor. 

Sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii este reformat prin introducerea următoarelor elemente: 

 plafonul pentru volumul total de emisii va fi redus anual cu 2,2% (factorul linear de reducere); 

 numărul de certificate care urmează să fie 
înscrise în rezerva pentru stabilitatea pieței va fi dublat 
provizoriu până la sfârșitul anului 2023 (rata de alimentare); 

 în anul 2023 va deveni operațional un nou 
mecanism de limitare a perioadei de valabilitate a 
certificatelor deținute în rezerva pentru stabilitatea pieței în 
cazul în care numărul acestora depășește un anumit prag. 

Directiva ETS revizuită conține, de asemenea, o serie 
de dispoziții noi, menite să protejeze industria împotriva 
riscului relocării emisiilor de dioxid de carbon și a riscului 
aplicării unui factor de corecție trans-sectorial: 

 proporția de certificate care urmează să fie 
scoase la licitație va fi de 57%, aceasta fiind redusă 
condiționat cu 3% în cazul în care se aplică factorul de 
corecție trans-sectorial; 

 normele revizuite privind alocarea cu titlu 
gratuit vor permite o mai bună aliniere la nivelurile de 
producție efective ale întreprinderilor, iar valorile de 
referință utilizate pentru a determina alocarea cu titlu gratuit vor fi actualizate; 

 sectoarele pentru care riscul de relocare a activităților de producție în afara UE este cel mai ridicat vor primi alocări integrale cu titlu gratuit; 

 rezerva pentru instalațiile nou intrate va conține inițial certificatele neutilizate din perioada actuală 2013-2020 și 200 de milioane de certificate din 
rezerva pentru stabilitatea pieței; 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-63-2017-INIT/ro/pdf
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 statele membre pot continua să ofere compensări pentru costurile indirecte ale emisiilor de dioxid de carbon, în conformitate cu normele privind 
ajutoarele de stat; dispozițiile în materie de raportare și de transparență sunt, de asemenea, consolidate. 

Aprobarea formală din cadrul reuniunii Consiliului reprezintă ultimul pas al procesului legislativ. Noua directivă va intra în vigoare în a douăzecea zi de la 
publicarea în Jurnalul Oficial. 

 

Consiliul de afaceri externe 

În data de 26 februarie a.c. a avut loc reuniunea Consiliului de afaceri externe la Bruxelles, care a fost prezidată de Înaltul Reprezentant pentru afaceri 
externe şi politica de securitate, dna Federica Mogherini. Pe agenda de lucru a reuniunii au fost abordate teme precum: situaţia actuală din Ghouta de Est, Siria, 
relaţiile bilaterale cu Moldova, recentele evoluţii din Venezuela şi procesul de pace din Orientul Mijlociu.  

Privind situaţia din Siria, în special din Ghouta de Est,  Consiliul a solicitat punerea în aplicare urgentă a Rezoluţiei 2401 a Consiliului de Securitate al ONU  
care a fost adoptată la 24 februarie a.c., prin care se solicită tuturor părţilor încetarea ostilităţilor fără întârziere pe o perioadă de cel puţin 30 de zile consecutive 
pentru a permite accesul ajutoarelor umanitare  şi evacuarea medicală a persoanelor bolnave şi răniţilor în stare critică.  În acest context, Înaltul Reprezentant a 
declarat că „(...) va trimite o scrisoare miniştrilor de afaceri externe ai celor trei garanţi ai procesului de la Astana( Rusia, Turcia şi Iranul) pentru a le cere să 
acţioneze privind punerea în aplicare a rezoluţiei.” 

Legat de relaţiile bilaterale cu Republica Moldova, Consiliul a adoptat concluzii în care a fost reiterat angajamentul Uniunii Europene de consolidare a 
relaţiilor bilaterale şi de integrare economică dintre UE şi această ţară şi au subliniat importanţa continuării adoptării şi punerii în aplicare a reformelor începute 
în 2016. 

Referitor la recentele evoluţii din Venezuela, miniştrii au avut un schimb de opinii cu privire la blocajul politic şi cu privire la situaţia umanitară 
dezastruoasă  a ţării şi a vecinilor săi, dat fiind faptul că peste 1,5 milioane de oameni au părăsit deja teritoriul acestui stat. Totodată, Consiliul a condamnat 
decizia autorităţilor venezuelene de a declara ambasadorul Spaniei la Caracas drept persoană non grata şi şi-au exprimat solidaritatea cu Spania. 

În ceea ce priveşte procesul de pace din Orientul Mijlociu, miniştrii de externe şi Înaltul Reprezentant au discutat în cadrul unui prânz de lucru cu 
Secretarul General al Ligii Statelor Arabe (LSA), Ahmed Aboul Gheit şi cu miniştrii afacerilor externe membri ai delegaţiei ministeriale a LSA privind Ierusalimul 
(din care fac parte Egiptul, Arabia Saudită, Iordania, Maroc, Emiratele Arabe Unite , Autoritatea Palestiniană) despre modalităţile de relansare a procesului de 
pace într-un mod global, cu scopul de a găsi o soluţie bazată pe coexistenţa a două state, cu Ierusalimul ca viitoare capitală a ambelor state. 

https://www.un.org/press/en/2018/sc13221.doc.htm
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/02/26/moldova-council-adopts-conclusions/
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Totodată, Consiliul a adoptat concluzii privind priorităţile UE pentru 
2018 în cadrul forurilor Organizaţiei Naţiunilor Unite însărcinate cu apărarea 
drepturilor omului, în care UE își reiterează poziția fermă potrivit căreia toate 
drepturile omului sunt universale, indivizibile, interdependente și corelate.  

 De asemenea, miniştrii de externe au adoptat concluzii privind 
diplomaţia în domeniul climei prin care a fost reconfirmată poziţia UE de actor 
principal în efortul global de combatere a schimbărilor climatice şi 
angajamentul UE de a accelera punerea în aplicare a Acordului de la Paris.   

 

Consiliul de cooperare UE-Kazakhstan 

În data de 26 februarie 2018 s-a reunit, la Bruxelles, Consiliul de 
cooperare UE-Kazakstan. Reuniunea a fost prezidată de către dl Kairat 
Abdrakhmanov, ministru al afacerilor externe din Kazahstan, iar UE a fost 
reprezentată de către dna Ekaterina Zaharieva,  ministru al afacerilor externe 
din Bulgaria.  S-a examinat punerea în aplicare a acordului  consolidat de parteneriat și cooperare și s-a făcut un bilanț al progreselor înregistrate de la ultima 
reuniune  a Consiliului de cooperare din 4 octombrie 2016. Discuțiile au evidențiat faptul că punerea în aplicare a acordului a fost un scucces  întrucât acoperă 
mai multe domenii precum: comerțul, regimul vamal, mediul, schimbările climatice, energia și economia digitală, statul de drept și cooperarea judiciară. 
Totodată, Consiliul a reiterat interesul comun al celor două părți în consolidarea relațiilor și a cooperării, mai ales în ceea ce privește  asigurarea stabilității și 
dezvoltării regionale. Discuțiile s-au referit la stadiul reformelor din domeniile economic, politic și judiciar precum și relațiile comerciale și economice. Au fost 
abordate teme precum: buna guvernanță, protecția drepturilor omului și cooperarea cu societatea civilă și s-a exprimat nevoia ca măsurile de securitate pentru 
combaterea terorismului să  respecte drepturile și libertățile persoanelor. Consiliul  a apreciat evoluția pozitivă a cooperării  regionale din Asia Centrală,  iar UE a 
anunțat elaborarea unei noi strategii pentru această regiune în 2019 care să țină cont de noul context politic și socio-economic. Având în vedere relațiile cu 
Afganistanul au fost discutate aspecte privid securitatea în regiune - gestionarea frontierelor, combaterea terorismului și a traficului de droguri.  

În marja reuniunii Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate, dna Federica Mogherini, a avut o întrevedere bilaterală cu 
ministrul afacerilor externe, dna Kairat Abdrakhmanov, prilej cu care au fost analizate aspecte privind dezvoltarea regională, în perspectiva noii Strategii UE 
pentru Asia Centrală. 

 

 

 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6346-2018-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6125-2018-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6125-2018-INIT/en/pdf
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BREXIT

Stadiul negocierilor dintre Uniunea Europeană și 

Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord 

 

 

Comisia Europeană a publicat Proiectul acordului de retragere a Regatului Unit al Marii Britanii din Uniunea Europeană. O posibilă instaurare a unei “granițe 
dure” cu Irlanda este considerată piatra de încercare a negocierilor pentru Brexit.  

La 27 februarie a.c., la reuniunea Comisiei pentru afaceri 
constituţionale (AFCO) din Parlamentul European, a avut loc un schimb de 
opinii cu privire la progresele făcute în negocierile pentru Brexit, precum şi 
cu privire la provocările cu care se vor confrunta toţi cei implicaţi. Au 
participat la discuţii dl Guy Verhofstadt şi dna Danuta Hubner. În particular, 
comisia va lua în discuţie pregătirea unei rezoluţii cu privire la cadrul 
viitoarelor relaţii dintre UE şi Marea Britanie. 

Dl Guy Verhofstadt a identificat situația Irlandei de Nord, ca 
problemă-cheie a Parlamentului European în contextul retragerii Marii 
Britanii din UE; drepturile cetățenilor, „normele, regulile și standardele ar 
trebui să rămână neschimbate după Brexit“. Aquis-ul european, în ceea ce 
privește bunurile și serviciile, dar mai ales drepturile cetățenilor, trebuie să 
fie întru totul respectat. Parlamentul European nu va accepta existența, 
după perioada de tranziție, a unor tratamente speciale pentru cetățeni, fie 
ei britanici sau cetățeni din state membre ale UE. 

La 28 februarie a.c., Comisia Europeană a publicat Proiectul acordului de retragere a Regatului Unit al Marii Britanii din Uniunea Europeană. Proiectul 
transpune în termeni juridici Raportul comun al negociatorilor UE și Marii Britanii,9 care cuprinde progresele realizate în prima fază a negocierilor. În același 
document sunt cuprinse propuneri pentru problemele încă nerezolvate și textul referitor la perioada de tranziție10. Înainte de a fi prezentat oficial părții 
britanice pentru negocieri, proiectul de acord va fi transmis Consiliului European special (articolul 50) și Grupului de coordonare a Brexitului din cadrul 
Parlamentului European. Regatul Unit al Marii Britanii ar trebuie să își expună un punct de vedere ferm cu privire la perioada de tranziție până la viitoarea 
întrunire a Consiliului, care va avea loc în perioada 22-23 martie 2018.  

                                                 
9Raportul a fost publicat la data de 8 decembrie 2017. 
10Datele referitoare la perioada de tranziție au la bază Directivele de negociere, publicate de Comsie la data de 29 ianuarie 2018  
 

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/afco/subject-files.html?id=20170131CDT01101
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/afco/subject-files.html?id=20170131CDT01101
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/withdrawal-of-uk-from-eu-article-50-teu_I151361-V_v
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_withdrawal_agreement.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/joint_report.pdf
http://www.consilium.europa.eu/media/32504/xt21004-ad01re02en18.pdf
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Proiectul de acord cuprinde șase părți: 

1. Dispoziții introductive – în care se explică care este obiectivul 
principal al documentului, motivul pentru care este publicat acum – 
pentru a da posibilitatea schimburilor de păreri între Consiliu și 
Parlamentul European, având în vedere timpul scurt rămas pentru 
negocieri între cele două părți; 

2. Drepturile cetățenilor – la baza detaliilor stabilite în acest aspect 
stau Raportul comun din 8 decembrie 2017 cu privire la drepturile 
cetățenilor post-Brexit, precum și Nota tehnică comună; această 
secțiune este foarte exactă, astfel încât cetățenii UE o pot invoca 
direct în fața tribunalelor britanice; textul proiectului oferă detalii cu 
privire la persoanele protejate prevăzute în prevederile Raportului 
comun. O altă problematică luată în considerare aici și care a stârnit 
numeroase controverse între părțile implicate este aceea referitoare 
la membrii familiilor cetățenilor vizați de acord. Proiectul transpune 
în termeni legali pozițiile precizate în documentul din 8 decembrie 
2017, dar este limpede că unele dintre acestea vor constitui subiecte 
al viitoarelor negocieri. Prevederile cu privire la drepturile 
cetățenilor cuprinse în Acordul de retragere vor intra în vigoare la 
sfârșitul perioadei de tranziție. Având în vedere că întregul aquis al 
UE, inclusiv legislația referitoare la libertatea de mișcare, va continua 
să se aplice pe toată perioada de tranziție, poziția exprimată ferm de 
UE este că toți cetățenii Uniunii care vor intra în statul gazdă în 
acestă perioadă, vor avea exact aceleași drepturi ca și cei sosiți 
înainte de ieșirea Marii Britanii din Uniune. După sfârșitul perioadei 
de tranziție, situațiile specifice vor fi reglementate prin Acordul de 
retragere. O altă problemă este cea legată de lucrătorii calificați, ale 
căror drepturi profesionale vor fi în continuare recunoscute de către 
statul de rezidență sau, în cazul lucrătorilor de frontieră, de statul 
pentru care lucrează.  

3. Problema graniței cu Irlanda – proiectul de acord se bazează pe 
Raportul comun din 8 decembrie 2017, în care Marea Britanie 
reiterează angajamentul de a evita o graniță dură cu Irlanda, inclusiv 

infrastructuri fizice sau controale și de a respecta statutul Irlandei ca 
stat membru UE. În acest domeniu în Raportul comun erau 
prevăzute trei scenarii, din care unul este operaționalizat cu 
precădere în proiect, care se prespune că va fi aplicat în absența 
oricăror alte soluții convenite. Acesta prevede că Marea Britanie va 
menține toate regulile legate de participarea la piața internă și 
uniunea vamală, acum și în viitor, ceea ce înseamnă -  sine qua non – 
menținerea cooperării Nord-Sud și principiile stabilite prin Acordul 
din Vinerea Mare, fără a fi însă singura soluție posibilă pentru a evita 
o graniță dură între cele două state. Altfel spus, nu va exista graniţă 
între Irlanda și Irlanda de Nord. Granița externă a UE ar urma să se 
desfăşoare între Irlanda de Nord și restul Regatului Unit pentru a fi 
evitat controlul persoanelor şi mărfurile pe insula irlandeză11. 

4. Înțelegeri financiare – sunt transpuse în termeni legali prevederile 
financiare stabilite la 8 decembrie 2017 și sunt incluse o serie de 
modalități practice (de exemplu termene de plată, așa cum au fost 
propuse de către CE). Ambele părți și-au reiterat intenția de a-și 
onora obligațiile financiare, așa cum vin ele din perioada în care 
Marea Britanie a fost membru al UE, în special cele derivând din 
Cadrul financiar multianual 2014-2020. Așa cum este subliniat în 
Acordul de retragere, perioada de tranziție va lua sfârșit la 31 
decembrie 2020, în aceeași zi în care se termină Cadrul financiar 
multianual curent. De aceea, potrivit Comisiei Europene, nu este 
necesară nicio regularizare financiară. 

5. Dispoziții tranzitorii – până la 31 decembrie 2020 Marii Britanii va 
continua să i se aplice întregul aquis al Uniunii, ceea ce înseamnă că 
va trebuie să aplice toate reglementările comerciale ale Uniunii, în 
special cele incluse în politica comercială comună; țările terțe vor 
continua să aibă aceleași coordonate în relațiile cu Marea Britanie. 

                                                 
11Această graniță internă este respinsă de negociatorii britanici și a stârnit lurări de poziție 
foarte vehemente din partea unei mari părți a oamenilor politici și a opiniei publice din 
Marea Britanie. 
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Aceasta nu va putea încheia acorduri în nume propriu, acorduri care 
intră în aria competențelor partajate ale Uniunii, doar dacă va fi în 
acest sens autorizată de către UE. În condițiile în care Marea 
Britanie, în această perioadă, nu respectă regulile pieței unice va fi 
sesizată Curtea de Justiție a UE, care are jurisdicție deplină asupra 

Marii Britanii în toate domeniile prevăzute prin Acordul de retragere, 
în perioada de tranziție. 

6. Guvernanța Acordului de retragere – un comitet comun va fi 
responsabil cu monitorizarea implementării și aplicării acordului. 

 
La conferința de presă subsecventă întâlnirii Consiliului afaceri generale (art. 50), Michel Barnier a declarat că au fost făcute progrese evidente și 

reașezări de poziții, dar au rămas multe controverse de rezolvat: 

 în ceea ce privește durata perioadei de tranziție, Marea Britanie ar fi vrut o dată deschisă, ceea ce negociatorul UE a considerat că nu este posbil; 

 în perioada de tranziție, toate regulile UE trebuie respectate, Marea Britanie nu poate agrea doar pe cele care îi sunt convenabile; 

 în ceea ce privește drepturile cetățenilor, UE susține în continuare că libera lor circulație se va desfășura în condiții ce vor rămâne neschimbate în 
toată perioada de tranziție; 

 dezacorduri mai rămân în domeniul justiției și al afacerilor interne, a acordurilor internaționale, în domeniul mecanismelor de consultare în 
perioada de tranziție, în ceea ce privește politica externă și de apărare. 

„(...) Prin urmare, în această etapă, ținând cont de aceste divergențe, nu am ajuns încă la nicio tranziție. Sunt pregătit să discut urgent toate aceste 
puncte divergente cu David Davis. Este fundamental să progresăm, printr-o discuție politică, printr-o negociere politică.)” - subliniază negociatorul șef al UE 
pentru Brexit. 

 

La 1 martie 2018, la finalul BusinessEurope day, Donald Tusk a subliniati deile-cheie de la întrunirea din 28 martie:  

„(...) Brexit este, într-adevăr, o mare problemă(...) Ieri, Michel Barnier a publicat un proiect de acord de retragere, care va fi discutat de statele membre în 
zilele următoare. Dar sunt sigur că toate elementele esenţiale ale proiectului vor fi acceptate de către toţi. Aş vrea să subliniez încă odată că dl Barnier are 
susţinere atotală atât a insituţiilor UE, cât şi a UE27. Recent, Londra şi-a defintivat „linia roşie”, care înseamnă „nu uniune vamală” şi „nu piaţă unică”. Am luat la 
cunoştinţă de această linie roşie fără entuziasm şi fără satisfacţie. Dar o tratăm foarte serios. Cu toate consecinţele ei. Şi una dintre consecinţele negative ale 
acestui fel de Brexit este graniţa dură cu Irlanda. UE vrea să evite acest scenariu. Deci, dacă nu se găsește o soluţie, (rămâne varianta n.n.) stabilirii unei zone de 
reglementare comune între UE şi UK în ceea ce priveşte Irlanda de Nord. În câteva ore voi întreba Londra dacă are o idee mai bună pentru  a preveni instaurarea 
unei graniţe dure între Irlanda şi Irlanda de Nord. Toţi trebuie să fie conştienţi de faptul că aceste linii roşii vor determina cadrul viitoarelor relaţii dintre UE şi 
Marea Britanie. Săptămâna viitoare vor prezenta proiectul raportului care cuprinde aceste viitoare relaţii. Şi vreau să subliniez un lucru: nu va exista comerţ fără 
fricţiuni  în afara pieţei unice şi uniunii vamale. Acest lucru este intrinsec Brexitului.” 

 

 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:lYw8s0ugLj4J:europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-1343_en.pdf+&cd=1&hl=ro&ct=clnk&gl=ro
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/03/01/keynote-speech-by-president-donald-tusk-at-the-businesseurope-day/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Keynote+speech+by+President+Donald+Tusk+at+the+BusinessEurope+day
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Londra a reacționat dur la documentele și luările de poziție din cadrul Consiliului din  28 
februarie a. c. 

Dl Boris Johnson a acuzat că, acum, problema graniţei cu Irlanda de Nord este politic utilizată 
pentru a încerca menţinerea Marii Britanii în cadrul uniunii vamale – efectiv în piaţa unică – astfel 
încât britanicii să nu poată părăsi Uniunea – ceea ce oricum se va întaîmpla, subliniază acesta. 

După ce, pe 27 februarie a.c., Theresa May a avertizat Uniunea că nu va accepta nicio 
„ameninţare la adresa integrităţii constituţionale a Marii Britanii”, respingând sugestiile unei posibile 
păstrări a Irlandei de Nord în cadrul UE după Brexit, în cel de al treilea discurs cu privire la Brexit, din 
2 martie 2018, premierul britanic a pledat pentru un acord de liber schimb „cât mai amplu posibil”, 
care să acopere cât mai multe domenii. Totuși, a recunoscut dna May „după părăsirea pieței 
comune, viața va fi diferită”. Încercând să păstreze deschisă linia dialogului, a asigurat că „normele 
britanice vor rămâne cel puțin la fel de ridicate ca cele din UE”. Marea Britanie va continua să se afle 
sub jurisidicția Curiții de Justiței a UE, pe perioada de tranziție dar, după această perioadă, va dori un 

„arbitraj independent”. În ceea ce privește problema irlandeză, Theresa May și-a exprima tîncă o dată opoziția față de  o graniță dură cu Irlanda și e gata să caute 
o  alternativă pentru rezolvarea acestei chestiuni fundamentale. 

Liderii din Țara Galilor și Scoția au subliniat planurile de a-și proteja unilateral propriile puteri după Brexit în cazul în care ar exista intenția ca acestea să 
fie preluate de către Londra. Liderii Țării Galilor și Scoției au declarat că vor cere parlamentelor lor să ia în considerarea adaptarea legislației la noua situație de 
după Brexit. În special perspectiva ca o serie de competențe legate de agricultură și pescuit, principalele lor surse de venit, să revină Londrei au stârnit o 
puternică opoziție. 

 

 

 

 

 

http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/brexit-today-live-updates-eu-customs-union-john-major-may-corbyn-wales-northern-ireland-border-a8232076.html
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/brexit-today-live-updates-eu-customs-union-john-major-may-corbyn-wales-northern-ireland-border-a8232076.html
https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/mar/04/the-observer-view-on-theresa-mays-brexit-speech
https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/mar/04/the-observer-view-on-theresa-mays-brexit-speech
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/brexit-latest-scotland-wales-devolution-law-eu-withdrawal-bill-nicola-sturgeon-carwyn-jones-a8231711.html
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SUBIECTE DE ACTUALITATE 

 

 

ÎN PRESA EUROPEANĂ 

săptămâna 26 februarie – 4 martie 2018 
 
 
 
 
 
 

 Comisia Europeană ia în calcul reglementarea criptomonedelor înainte de 
anul 2019  
Reglementarea pieței criptomonedelor are drept scop protejarea 
consumatorilor și investitorilor de volatilitatea pieței. Vicepreședintele 
Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis: „Acesta este un fenomen global și 
este important să existe o monitorizare internațională”.(RO) 

 

 Germania dorește renunțarea la procedura unanimității în deciziile 
europene legate de politica externă 
Ursula von der Leyen, ministrul german al apărării: „Ne gândim că am 
putea să ne îndreptăm spre un vot majoritar în diplomaţie şi afacerile 
externe, astfel încât să putem reacţiona rapid la crize şi să vorbim cu o 
singură voce, vocea Europei (…) Astfel nu am fi blocaţi de o singură ţară 
care nu vrea să spună nimic în direcţia în care doreşte Europa să 
vorbească“. (RO) 
 

 Trei regiuni din România au înregistrat un PIB mai mic de 50% din media 
europeană 
Potrivit Eurostat, din totalul de 276 de regiuni europene, doar 21 au un PIB 
mai mic decât media UE, dintre care trei din România (Regiunea nord-est, 

36%, sud-vest Oltenia, 42%, sud-Muntenia, 46%), cinci din Bulgaria şi 
Polonia, patru din Ungaria, trei din Grecia și una din Franța. (RO) 
 

 Executivul european dorește eliminarea materialelor plastice de unică 
folosință 
Comisia Europeană pregătește o propunere legislativă (care urmează a fi 
prezentată în luna mai 2018) privind materialele plastice de unică folosință, 
ca parte a Strategiei europene pentru materiale plastice.Reprezentanții din 
industrie și societatea civilă nu sunt de acord cu obiectivul principal pe care 
trebuie să-l urmărească această strategie, altfel mult așteptată. (FR)(EN) 
 

 Curtea de Conturi dorește o mai mare coerență între dezvoltarea rurală și 
energiile regenerabile 
Un raport al Curții de Conturi Europene (CCE) solicită UE să facă mai bine 
legătura între politicile domeniului energiei regenerabile și dezvoltarea 
rurală. În contextul demarării discuțiilor privind modificarea regulilor 
energetice post-2020, auditorii subliniază potențialul neexploatat din 
cadrul legislativ actual. (FR)(EN)(DE) 

 

http://www.caleaeuropeana.ro/comisia-europeana-ia-in-calcul-reglementarea-criptomonedelor-inainte-de-2019-ca-urmare-a-volatilitatii-pietei/
http://www.caleaeuropeana.ro/germania-cere-renuntarea-la-procedura-unanimitatii-in-deciziile-europene-in-materie-de-politica-externa/
http://ec.europa.eu/eurostat
http://www.caleaeuropeana.ro/eurostat-trei-regiuni-din-romania-au-un-pib-mai-mic-de-50-din-media-ue/
https://www.euractiv.fr/section/developpement-durable/news/fri-single-use-plastics-in-the-commissions-crosshairs/
https://www.euractiv.fr/section/developpement-durable/news/fri-single-use-plastics-in-the-commissions-crosshairs/
https://www.euractiv.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/ECA-special-report_Renewable-Energy.pdf
https://www.euractiv.fr/section/energie/news/renewables-and-rural-development-should-go-hand-in-hand-say-auditors/
https://www.euractiv.fr/section/energie/news/renewables-and-rural-development-should-go-hand-in-hand-say-auditors/
https://www.euractiv.de/section/energie-und-umwelt/news/eu-rechnungshof-erneuerbare-energie-und-laendliche-entwicklung-muessen-besser-verknuepft-werden/?_ga=2.225222105.215603717.1520171052-1821560500.1517736518
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 Membrii Partidului Social Democrat ( SPD) din Germania susțin acordul de 
coaliție cu conservatorii Angelei Merkel 
Membrii SPD au votat în favoarea reluării ”marii coaliții” guvernamentale 

cu conservatorii Angelei Merkel, decizie care îi asigură acesteia al patrulea 

mandat de cancelar al Germaniei. (RO)(EN) 

 

 Tony Blair solicită reformarea Uniunii Europene pentru a împiedica Brexit 
Tony Blair dorește ca liderii europeni să regândească UE în profunzime 
pentru a convinge Regatul Unit să rămână în UE, considerând că Brexit-ul ar 
fi periculos pentru ambele părți. Tony Blair: „(…) Brexit este un eveniment 
extrem de important și profund perturbator pentru Regatul Unit. Fără 
Europa, acesta își va pierde o anumită influență în lume (…) este, de 
asemenea, sigur că influența Europei fără Regatul Unit va fi diminuată și 
ea". (FR)(EN) 
 

 SUA impun tarife suplimentare la importurile de aluminiu și oțel, iar UE și 
China amenință cu măsuri de retorsiune 
Președintele american a anunțat că importatorii de oțel vor fi nevoiți să 
plătească un tarif de 25%, iar importatorii de aluminiu de 10%, începând de 
săptămâna viitoare. Alături de Uniunea Europeană, Canada, Brazilia și alți 
exportatori de oțel, cum ar fi China, amenință cu represalii. Jean-Claude 
Juncker a declarat că Uniunea Europeană va reacționa cu fermitate în 
următoarele zile, adoptând contramăsuri care sunt în conformitate cu 
prevederile Organizației Mondiale a Comerțului (OMC). (RO)(EN) 

 

 Partidul extremist Mișcarea 5 Stele devine principala formațiune politică 
din Italia 
Potrivit sondajelor realizate la ieşirea de la urne, partidul extremist 
Mișcarea 5 Stele (M5S) devine principala formațiune politică din Italia, 
după alegerile legislative din 4 martie 2018, în timp ce coaliția de dreapta și 
extremă-dreapta, condusă de fostul premier Silvio Berlusconi deține cel 
mai mare scor, însă fără a obține majoritatea absolută. (RO)(EN) 
 

 

 Comisarul european pentru ocuparea forței de muncă consideră că 
eroziunea statului de drept este mai îngrijorătoare decât Brexit-ul 
Jyrki Katainen : „(…) va exista un compromis cu Regatul Unit cu privire la 
retragerea sa (…,  dar nu putem compromite statul de drept". (FR)(EN) 
 

 Acordul privind pescuitul între UE și Maroc este valabil atâta vreme cât nu 
include teritoriul aflat în litigiu din Sahara Occidentală  
Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE): „Includerea teritoriului 
Saharei Occidentale în domeniul de aplicare al acordului din domeniul 
pescuitului ar încălca mai multe norme de drept internațional general, 
aplicabile în relațiile dintre Uniune și Regatul Maroc, inclusiv principiul 
autodeterminării”. (FR)(EN) 
 

 Macedonia propune patru variante pentru o nouă denumire a statului, 
compromis pe care este gata să-l facă pentru aderarea la NATO și UE 
Pentru a încheia disputa cu Grecia privind numele fostului stat iugoslav, 
Macedonia propune patru variante pentru o nouă denumire.  Premierul 
Macedoniei Zoran Zaev: „Sugestiile sunt Republica Macedoniei de Nord, 
Republica Macedoniei de Sus, Republica Macedonia Vardar şi Republica 
Macedoniei (Skopje)“.(RO) 

 

 Modelul Martin Schulz preluat în Italia: președintele Parlamentului 
European, Antonio Tajani, a acceptat propunerea de a fi premier după 
alegerile din 4 martie 2018 
Actualul președinte al Parlamentului European, dl Antonio Tajani, a anunțat 
că acceptă să devină viitorul prim-ministru al Italiei, după ce fostul premier 
și lider al coaliției plasate cel mai bine în sondaje, Silvio Berlusconi, l-a 
propus pentru această funcție. (RO) 
 

 

 

http://www.caleaeuropeana.ro/membrii-partidului-social-democrat-spd-din-germania-sustin-acordul-de-coalitie-cu-conservatorii-angelei-merkel/
http://www.caleaeuropeana.ro/membrii-partidului-social-democrat-spd-din-germania-sustin-acordul-de-coalitie-cu-conservatorii-angelei-merkel/
https://www.euractiv.fr/section/royaume-uni-en-europe/news/blair-reformed-eu-would-help-prevent-brexit/
https://www.euractiv.fr/section/royaume-uni-en-europe/news/blair-reformed-eu-would-help-prevent-brexit/
http://www.caleaeuropeana.ro/sua-impun-tarife-suplimentare-la-importurile-de-aluminiu-si-otel-ue-si-china-ameninta-cu-masuri-de-retorsiune-2/
http://www.caleaeuropeana.ro/sua-impun-tarife-suplimentare-la-importurile-de-aluminiu-si-otel-ue-si-china-ameninta-cu-masuri-de-retorsiune-2/
http://www.caleaeuropeana.ro/alegeri-in-italia-a-treia-economie-ue-a-cazut-in-capcana-populismului-partidul-extremist-miscarea-5-stele-devine-primul-partid-al-tarii-coalitia-de-dreapta-extrema-dreapta-a-lui-berlusconi-pe-prim/
http://www.caleaeuropeana.ro/alegeri-in-italia-a-treia-economie-ue-a-cazut-in-capcana-populismului-partidul-extremist-miscarea-5-stele-devine-primul-partid-al-tarii-coalitia-de-dreapta-extrema-dreapta-a-lui-berlusconi-pe-prim/
https://www.euractiv.fr/section/avenir-de-l-ue/news/katainen-erosion-of-rule-of-law-more-worrisome-than-brexit/
https://www.euractiv.fr/section/avenir-de-l-ue/news/katainen-erosion-of-rule-of-law-more-worrisome-than-brexit/
https://www.euractiv.fr/section/l-europe-dans-le-monde/news/morocco-fisheries-pact-must-not-include-western-sahara-eu-court-confirms/
https://www.euractiv.fr/section/l-europe-dans-le-monde/news/morocco-fisheries-pact-must-not-include-western-sahara-eu-court-confirms/
http://www.caleaeuropeana.ro/compromisul-pe-care-macedonia-este-dispusa-sa-l-faca-pentru-a-adera-la-nato-si-la-ue-guvernul-de-la-skopje-propune-4-variante-pentru-o-noua-denumire-a-statului/
http://www.caleaeuropeana.ro/modelul-martin-schulz-preluat-si-in-italia-presedintele-parlamentului-european-antonio-tajani-a-acceptat-propunerea-de-a-fi-premier-dupa-alegerile-din-4-martie/
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