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COMISIA EUROPEANĂ 

Educație, cultură, tineret și sport  

În ce măsură consideră europenii că viața în UE este echitabilă? 

În conformitate cu sondajul Eurobarometru1, prezentat în data de 3 aprilie 2018, majoritatea europenilor consideră că cea mai mare parte a lucrurilor 
care se întâmplă în viața lor sunt juste și că au oportunități egale de a reuși în viață. Totuși, aceștia sunt mai puțin convinși că justiția și deciziile politice sunt 
aplicate într-un mod egal și consecvent în țările lor, indiferent de statutul social, situația financiară și conexiunile sociale ale persoanelor. Marea majoritate 
consideră, de asemenea, că inegalitățile în materie de venituri sunt prea mari și că guvernele ar trebui să le abordeze, iar mai puțin de jumătate consideră că 
egalitatea de șanse și statutul lor social s-au îmbunătățit de-a lungul timpului. 

Principalele constatări ale sondajului Eurobarometru privesc educația, venitul, statutul social și mobilitatea inter-generațională. Acestea reflectă, de 
asemenea, percepțiile asupra migrației și globalizării- migrația 
fiind una dintre cauzele inegalităților din ce în ce mai 
accentuate, iar globalizarea fiind un indicator al preferințelor 
politice care se numără printre factorii determinanți ai 
atitudinilor față de echitate și inegalitate. 

                                                 
1 Sondajul Eurobarometru special 471 „Echitatea, inegalitatea și mobilitatea intergenerațională” a fost realizat prin intermediul unor interviuri directe desfășurate în perioada 2-11 decembrie 
2017. În total, au fost intervievate 28.031 de persoane din cele 28 de țări ale UE. Raportul Eurobarometru și Fișe informative pe țări 
 
 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2166
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Justiție, consumatori și egalitate de gen  

Comisia Europeană a propus măsuri legislative2 pentru a întări protecția denunțătorilor de nereguli în întreaga UE  

Propunerea va garanta un nivel ridicat de protecție persoanelor care denunță încălcări ale dreptului Uniunii, prin stabilirea unor noi standarde 
aplicabile la nivelul UE. Noul act legislativ va crea canale sigure de raportare atât în cadrul unei organizații, cât și către autoritățile publice. De asemenea, 
acesta va proteja denunțătorii de nereguli împotriva concedierii, a retrogradării și a altor forme de represalii și le va impune autorităților naționale să 
informeze cetățenii și să formeze autoritățile publice cu 
privire la abordarea care trebuie aplicată în privința 
denunțătorilor de nereguli. 

Propunerea le va oferi o protecție la nivelul întregii 
Uniuni persoanelor care trag semnalul de alarmă cu privire 
la încălcări ale legislației UE din domeniile următoare: 
achizițiile publice; serviciile financiare, spălarea banilor și 
finanțarea terorismului; siguranța produselor; securitatea 
transporturilor; protecția mediului; securitatea nucleară; 
siguranța alimentară și siguranța hranei pentru animale, 
sănătatea și bunăstarea animalelor; sănătatea publică; 
protecția consumatorului; viața privată, protecția datelor și 
securitatea rețelelor și a sistemelor informatice.  

Toate societățile cu peste 50 de angajați sau cu o 
cifră de afaceri anuală de peste 10 milioane EUR vor trebui 
să prevadă o procedură internă de tratare a rapoartelor 
înaintate de denunțătorii de nereguli. Noul act legislativ se 
va aplica, de asemenea, tuturor instituțiilor administrației 
de stat și regionale, precum și tuturor administrațiilor 
municipalităților cu peste 10 000 de locuitori. 

                                                 
2 Comunicarea privind consolidarea protecției denunțătorilor de nereguli la nivelul UE. Directiva privind protecția persoanelor care semnalează încălcări ale dreptului Uniunii 
 

http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=620400
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=620400
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Comisia a propus noi norme pentru a ajuta societățile să se 

deplaseze la nivel transfrontalier și să găsească soluții on-

line 

În data de 25 aprilie 2018, Comisia Europeană a propus noi norme 
privind dreptul societăților comerciale, astfel încât acestea să poată 
fuziona și să se poată diviza sau deplasa în cadrul pieței unice. 

Noile norme vor asigura, de asemenea, o bună protecție a 
drepturilor angajaților și vor preveni abuzurile fiscale. Aceste norme vor 
stimula potențialul de creștere al societăților europene prin digitalizarea 
procesului de deschidere și gestionare a unei afaceri. 

Propunerea stabilește proceduri comune aplicabile la nivelul UE 
privind modul în care o societate se poate deplasa dintr-o țară a UE în alta, 
poate fuziona cu alte entități sau se poate diviza în două sau mai multe noi 
entități transfrontaliere. 

În prezent, normele naționale diferă foarte mult de la un stat 
membru la altul sau impun obstacole administrative excesive. Acest lucru 
descurajează societățile să profite de noi oportunități de teamă că acest 
demers va presupune prea multă birocrație. De asemenea, aceasta 
înseamnă că, atunci când societățile se deplasează, interesele angajaților, 
ale creditorilor și ale acționarilor minoritari nu sunt protejate în mod 
corespunzător. 

Noile norme fac parte din efortul Comisiei de a realiza o piață unică 
mai echitabilă. Ele completează inițiativele recente de consolidare 
a normelor privind lucrătorii detașați și a luptei împotriva evaziunii și a 
fraudei fiscale, precum și propunerea Comisiei privind instituirea Autorității 
Europene a Muncii. În același timp, datorită noilor norme, societățile vor 
putea să se deplaseze sau să se reorganizeze, fără complicații juridice 
inutile și cu costuri mai mici, oriunde pe piața unică. Comisia estimează că, 

pentru fiecare operațiune, societățile vor înregistra economii în materie de 
costuri de 12.000 EUR – 19.000 EUR și un total de 176 – 280 de milioane 
EUR pe o perioadă de 5 ani. 

În prezent, numai 17 state membre prevăd o procedură de 
înregistrare a societăților care se poate desfășura integral on-line. 
Conform noilor norme, în toate statele membre, societățile vor putea să se 
înregistreze, să înființeze noi filiale sau să depună documente la Registrul 
Comerțului on-line. Digitalizarea contribuie la îmbunătățirea eficacității și a 
eficienței procesului de înființare a întreprinderilor: 

 înregistrarea on-line durează, în medie, jumătate din 
timpul necesar înregistrării tradiționale pe baza unor documente pe 
suport de hârtie și poate fi de până la 3 ori mai ieftină; 

 potrivit estimărilor, economiile realizate pe baza noilor norme, 
datorită posibilității de înregistrare și depunere a actelor on-line vor fi 
cuprinse între 42 și 84 de milioane EUR pe an pentru societățile din UE; 

 datorită principiului „doar o singură dată”, inclus în propunerea 
de astăzi, nu va mai fi nevoie ca aceleași informații să fie transmise de 
mai multe ori unor autorități diferite pe parcursul ciclului de viață al unei 
societăți; 

 mai multe informații privind societățile comerciale vor fi puse la 
dispoziția tuturor părților interesate, cu titlu gratuit, în registrele 
comerțului. 

Pentru a preveni fraudele și abuzurile, autoritățile naționale se vor 
putea baza pe informațiile oferite de autoritățile din alte state membre cu 
privire la administratorii care și-au pierdut dreptul de a exercita o funcție 
de conducere. În cazul în care suspectează existența unei fraude, 
autoritățile pot solicita prezența fizică a proprietarilor de societăți și pot 
apela la alte organisme care să participe la acest proces (cum ar fi notarii). 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-1405_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1624_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1624_ro.htm
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Piața unică digitală  

Comisia prezintă o abordare europeană privind inteligența 

artificială3 

Comisia Europeană a prezentat în data de 25 aprilie 2018 o serie 
de măsuri4 menite să pună inteligența artificială în slujba cetățenilor 
europeni și să stimuleze competitivitatea Europei în acest domeniu. 

Comisia propune o abordare tridirecțională care vizează să 
sporească investițiile publice și private, să realizeze pregătirea necesară 
pentru schimbările socio-economice și să asigure un cadru etic și juridic 
corespunzător. Inițiativa răspunde solicitării liderilor europeni de a concepe 
o abordare europeană privind inteligența artificială. 

UE (atât în sectorul public, cât și în cel privat) ar trebui să sporească 
investițiile în cercetare și inovare în domeniul inteligenței artificiale cu cel 
puțin 20 de miliarde EUR de acum și până la sfârșitul anului 2020. Pentru a 
sprijini aceste eforturi, Comisia își majorează până la 1,5 miliarde EUR 
investițiile în cadrul programului pentru cercetare și inovare Orizont 
2020 pentru perioada 2018-2020. Se preconizează că investițiile respective 
vor mobiliza încă 2,5 miliarde EUR reprezentând finanțări din 
parteneriatele public-privat existente, de exemplu în domeniul volumelor 
mari de date și al roboticii. Acestea vor sprijini dezvoltarea inteligenței 
artificiale în sectoare-cheie, de la transport până la sănătate, vor permite 
conectarea și consolidarea centrelor de cercetare în acest domeniu din 
întreaga Europă și vor încuraja testarea și experimentarea.  

                                                 
3 Inteligența artificială nu ține doar de literatura științifico-fantastică, ci face deja parte din 
viețile noastre de zi cu zi, de la utilizarea unui asistent personal virtual pentru a ne 
planifica ziua, până la melodiile pe care ni le sugerează telefoanele noastre. Pe lângă faptul 
că ne ușurează viața, sistemele inteligente ne ajută să rezolvăm unele dintre cele mai mari 
provocări mondiale: tratarea bolilor cronice, combaterea schimbărilor climatice și 
anticiparea amenințărilor la adresa securității cibernetice. Inteligența artificială este una 
dintre cele mai strategice tehnologii ale secolului XXI. 
4  COM(2018) 237 

În plus, Fondul european pentru investiții strategice va fi utilizat 
pentru a oferi sprijin suplimentar întreprinderilor și start-up-urilor, 
permițându-le să investească în inteligența artificială. Se urmărește ca, prin 
Fondul european pentru investiții strategice, să se mobilizeze până în 2020 
investiții în valoare de peste 500 de milioane EUR, în diferite sectoare-
cheie. 

Comisia își va 
continua, în același 
timp, eforturile pentru 
a crea un mediu care să 
stimuleze investițiile. 
Întrucât datele sunt 
materia primă pentru 
majoritatea 
tehnologiilor de 
inteligență artificială, 
Comisia a propus, 
totodată, un act 
legislativ care vizează 
punerea la dispoziție a 
mai multor date pentru 
reutilizare, precum și 
măsuri care să faciliteze 
schimbul de date. Sunt incluse aici date provenind de la serviciile de utilități 
publice și date privind mediul, precum și date din cercetare și din domeniul 
sănătății. 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/information-and-networking-days-horizon-2020-big-data-public-private-partnership-topics-2017
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/information-and-networking-days-horizon-2020-big-data-public-private-partnership-topics-2017
https://eu-robotics.net/sparc/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-artificial-intelligence-europe
http://www.eib.org/efsi/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3364_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3364_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3364_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3364_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3364_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3364_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3364_en.htm
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Odată cu intrarea în era inteligenței artificiale vor fi create multe 
locuri de muncă, în 
timp ce altele vor 
dispărea, iar 
majoritatea vor suferi 
transformări. De 
aceea, Comisia 
încurajează statele 
membre să își 

modernizeze 
sistemele de educație 
și de formare 
profesională și să 
sprijine tranzițiile de 
pe piața muncii pe 

baza Pilonului 
european al 
drepturilor sociale.  

Ca orice tehnologie transformațională, inteligența artificială poate 
ridica noi probleme etice și juridice legate de răspundere sau de procesele 
decizionale potențial părtinitoare. Progresul tehnologic nu ar trebui să 
însemne o schimbare a valorilor. Până la sfârșitul anului 2018, Comisia va 
prezenta orientări de etică privind dezvoltarea inteligenței artificiale. 
Acestea vor fi elaborate pe baza Cartei drepturilor fundamentale a UE, 
ținând cont de principii precum protecția datelor și transparența și luând în 
considerare lucrările Grupului european pentru etică în domeniul științei și 
al noilor tehnologii. Pentru a contribui la elaborarea acestor orientări, 
Comisia va reuni toate părțile interesate relevante în cadrul unei Alianțe 
europene în domeniul inteligenței artificiale. De asemenea, până la 
jumătatea anului 2019, Comisia va publica, în lumina evoluțiilor 
tehnologice înregistrate, un ghid referitor la interpretarea Directivei privind 
răspunderea pentru produsele cu defect, astfel încât să se asigure mai 
multă claritate juridică pentru consumatori și producători în cazul 
produselor cu defect. 

Ca urmare a Declarației de cooperare semnate de 24 de state 
membre și de Norvegia la 10 aprilie 2018, Comisia va începe să colaboreze 
cu statele membre pentru a redacta, până la sfârșitul anului, un plan 
coordonat cu privire la inteligența artificială. Principalul obiectiv constă în 
maximizarea impactului investițiilor la nivelul UE și la nivel național, 
încurajarea cooperării în întreaga UE, schimbul de bune practici și definirea, 
de comun acord, a căii de urmat pentru a asigura competitivitatea la nivel 
mondial a UE în acest sector. De asemenea, Comisia va continua să 
investească în inițiative care sunt esențiale pentru inteligența artificială, 
inclusiv în dezvoltarea de componente și sisteme electronice mai eficiente 
(precum cipurile produse special pentru desfășurarea operațiunilor de 
inteligență artificială), în computerele de înaltă performanță de nivel 
mondial, precum și în proiectele emblematice legate de tehnologiile 
cuantice și de cartografierea creierului uman. 

Comisia își intensifică eforturile de sporire a disponibilității 

datelor medicale și de stimulare a schimbului de astfel de 

date 

Comisia Europeană a prezentat în data de 25 aprilie 2018 o serie de 
măsuri menite să sporească disponibilitatea datelor în UE, pornind de la 
inițiativele sale anterioare de stimulare a fluxului liber al datelor fără 
caracter personal în cadrul pieței unice digitale. 

Propunerile  se bazează pe Regulamentul general privind protecția 
datelor, care va intra în vigoare la 25 mai 2018. Acestea vor asigura: 

 facilitarea accesului la datele din sectorul public și creșterea 
gradului de reutilizare a acestora; 

 schimbul de date științifice în 2018 ; 

 schimbul de date în sectorul privat și în contexte de tip business-
to-business și business-to-government; 

 păstrarea în siguranță a datelor medicale ale cetățenilor și 
promovarea, în același timp, a cooperării europene. 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_ro
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_ro
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_ro
http://ec.europa.eu/research/ege/pdf/ege_ai_statement_2018.pdf
http://ec.europa.eu/research/ege/pdf/ege_ai_statement_2018.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1381_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1381_en.htm
https://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/free-movement-sectors/liability-defective-products_ro
https://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/free-movement-sectors/liability-defective-products_ro
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-member-states-sign-cooperate-artificial-intelligence
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-member-states-sign-cooperate-artificial-intelligence
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/ELI/?eliuri=eli:reg:2016:679:oj
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/ELI/?eliuri=eli:reg:2016:679:oj
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Comisia a stabilit noi standarde în materie de transparență 

și echitate privind platforme on-line 

În data de 26 aprilie 2018, Comisia Europeană a propus noi norme5 
cu privire la platformele on-line, oferind întreprinderilor mici o plasă de 
siguranță în economia digitală. 

Aproape jumătate (42 %) din societățile comerciale mici și mijlocii 
care au răspuns la un recent sondaj Eurobarometru au declarat că folosesc 
piețele on-line pentru a-și vinde produsele și serviciile. Potrivit unui alt 
studiu, aproape 50 % din întreprinderile europene care își desfășoară 
activitatea pe platforme întâmpină probleme. Studiul arată, de asemenea, 
că 38 % dintre problemele legate de relațiile contractuale nu sunt 
soluționate și că 26 % sunt rezolvate, dar cu dificultate. Se estimează că 
pierderile directe pentru vânzări cauzate de aceste probleme au o valoare 
cuprinsă între 1,27 și 2,35 miliarde EUR. 

Noile norme vor aborda aceste preocupări prin: 

 sporirea transparenței: furnizorii de servicii de intermediere 
on-line trebuie să se asigure că termenele și condițiile pe care le impun 
utilizatorilor profesionali sunt ușor de înțeles și ușor de accesat. Printre 
acestea se numără expunerea, în prealabil, a motivelor posibile pentru 
eliminarea sau suspendarea unui utilizator profesional de pe o platformă. 
Furnizorii trebuie de asemenea, să respecte un termen minim rezonabil de 
preaviz pentru aplicarea modificărilor aduse termenelor și condițiilor. În 
cazul în care un furnizor de servicii de intermediere on-line suspendă sau 
pune capăt, total sau parțial, ofertei unui utilizator comercial, furnizorul va 
trebui să își motiveze decizia. De asemenea, furnizorii acestor servicii 
trebuie să formuleze și să publice politici generale privind:  

(i) datele generate prin serviciile lor la care se poate avea acces, 
de către cine și în ce condiții; 

                                                 
5 Comunicare și alte linkuri utile 
 

(ii)  modul în care tratează propriile bunuri sau servicii comparativ 
cu cele furnizate de utilizatorii lor profesionali ;  

(iii) modul în care utilizează clauzele contractuale pentru a solicita 
gama de produse și servicii cea mai favorabilă sau prețul cel 
mai favorabil pentru produsele și serviciile furnizate de 
utilizatorii lor profesionali [așa-numitele clauze ale națiunii 
celei mai favorizate (MFN)]. Atât serviciile de intermediere on-
line, cât și motoarele de căutare on-line trebuie să prezinte 
criteriile generale în baza cărora stabilesc clasamentul 
produselor și serviciilor în rezultatele căutării. 

 soluționarea mai eficientă a litigiilor: furnizorii de servicii de 
intermediere on-line au obligația de a institui un sistem intern de tratare a 
reclamațiilor. Pentru a facilita soluționarea extrajudiciară a litigiilor, toți 
furnizorii de servicii de intermediere on-line vor trebui să indice în 
termenele și condițiile lor mediatorii independenți și calificați cu care sunt 
dispuși să colaboreze cu bună-credință în vederea soluționării litigiilor. La 
nivelul sectorului de activitate se va încuraja desemnarea în mod voluntar 
de mediatori independenți care să poată să trateze litigiile apărute în 
contextul serviciilor de intermediere on-line. În fine, asociațiile care 
reprezintă mediul de afaceri vor avea dreptul de a introduce acțiuni în 
justiție în numele întreprinderilor, astfel încât să se asigure respectarea 
noilor norme privind transparența și soluționarea litigiilor; 

 stabilirea unui observator al UE care să monitorizeze impactul 
noilor norme: observatorul urmează să monitorizeze problemele cu care se 
confruntă și oportunitățile pe care le oferă economia digitală acum și în 
viitor, cu scopul de a permite Comisiei să ia, dacă este cazul, măsuri în 
continuarea propunerii legislative.  

În funcție de progresele înregistrate și pe baza informațiilor 
obținute prin intermediul observatorului UE, Comisia va evalua necesitatea 
unor măsuri ulterioare în termen de trei ani. 

 

 

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2016-24/fl_439_en_16137.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/platforms-to-business-trading-practices#useful-links


 

9 

Combaterea dezinformării on-line 

Comisia propus în data de 26 aprilie 2018 măsuri6 pentru a 
combate dezinformarea on-line, printre care un Cod de bune practici la 
nivelul UE referitoare la dezinformare, sprijin pentru o rețea 
independentă de verificatori ai veridicității informațiilor și o serie de 
acțiuni menite să stimuleze jurnalismul de calitate și să promoveze 
educația în domeniul mass-mediei. 

Dezvăluirile recente din cazul Facebook/Cambridge Analytica au 
demonstrat clar modul în care datele personale pot fi exploatate în 
contexte electorale și ne-au reamintit la momentul oportun că trebuie 
luate mai multe măsuri pentru a asigura reziliența proceselor democratice. 
Astăzi, Comisia Europeană adoptă măsuri suplimentare de combatere a 
dezinformării, pentru a proteja valorile europene și securitatea. 

Pe baza raportului independent publicat în martie 2018 de Grupul la 
nivel înalt privind știrile false și dezinformarea on-line, precum și a 
consultărilor mai ample desfășurate în ultimele șase luni, Comisia definește 
dezinformarea ca fiind „o serie de informații al căror caracter fals sau 
înșelător poate fi verificat, care sunt create, prezentate și diseminate pentru 
a obține un câștig economic sau pentru a induce publicul în eroare în mod 
deliberat și care pot provoca un prejudiciu public”. 

În cel mai recent sondaj Eurobarometru, 83 % dintre respondenți au 
afirmat că știrile false reprezintă un pericol pentru democrație. 
Respondenții și-au exprimat îngrijorarea în special cu privire la 
dezinformarea intenționată care vizează influențarea alegerilor și a 
politicilor în materie de imigrație. În sondaj s-a subliniat și importanța unui 
sector media de calitate: respondenții percep mijloacele de informare 
tradiționale ca fiind cele mai fiabile surse de știri (radioul 70 %, televiziunile 

                                                 
6 Consultarea publică (raport de sinteză) 
Eurobarometru (raportul complet) 
Raportul Centrului Comun de Cercetare 
Raportul Grupului de experți la nivel înalt privind știrile false și dezinformarea 
 

66 % și presa scrisă 63 %). Sursele on-line de știri și site-urile care găzduiesc 
materiale video sunt considerate cele mai puțin fiabile surse de știri, cu o 
rată de încredere de 26 % și, respectiv, 27 %. 

Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene a publicat 
un studiu privind știrile false și dezinformarea. În acesta se precizează că 
două treimi din consumatorii de știri on-line preferă să le acceseze prin 
intermediul platformelor bazate pe algoritmi, cum ar fi motoarele de 
căutare și agregatoarele de știri, precum și platformele de comunicare 
socială. Se afirmă, de asemenea, că puterea de piață și fluxurile de venituri 
au trecut de la editorii de știri la operatorii platformelor care dispun de 
datele necesare pentru a corela cititorii, articolele și anunțurile publicitare. 

Pentru a aborda aceste preocupări și tendințe, Comisia propune mai 
multe măsuri de combatere a dezinformării on-line. Acestea includ: 

 un Cod de bune practici privind dezinformarea: ca o primă 
măsură, până în luna iulie, platformele on-line ar trebui să elaboreze și să 
aplice un cod comun de bune practici cu scopul de: 

- a asigura transparența cu privire la conținutul sponsorizat, în 
special publicitatea de natură politică, precum și de a limita opțiunile de 
direcționare pentru publicitatea politică și de a reduce veniturile vectorilor 
dezinformării; 

- a oferi informații mai clare privind funcționarea algoritmilor 
și a permite verificarea de către terți; 

- a permite utilizatorilor să descopere și să acceseze mai ușor 
diferite surse de știri care reprezintă puncte de vedere alternative; 

- a introduce măsuri pentru a identifica și a închide conturile 
false și pentru a combate problema boților care efectuează operațiuni 
automate; 

- a permite verificatorilor veridicității informațiilor, 
cercetătorilor și autorităților publice să monitorizeze permanent 
dezinformarea on-line; 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/final-report-high-level-expert-group-fake-news-and-online-disinformation
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/flash/surveyky/2183
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/summary-report-public-consultation-fake-news-and-online-disinformation
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/flash/surveyky/2183
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/digital-transformation-news-media-and-rise-fake-news
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/final-report-high-level-expert-group-fake-news-and-online-disinformation
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/digital-transformation-news-media-and-rise-fake-news
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 o rețea europeană independentă de verificatori ai 
veridicității informațiilor: aceștia vor stabili metode de lucru comune, vor 
face schimb de cele mai bune practici și vor colabora pentru a asigura cea 
mai largă acoperire cu putință a corectării erorilor factuale pe tot teritoriul 
UE; verificatorii vor fi selectați din rândul membrilor europeni ai Rețelei 
internaționale de verificatori ai veridicității informațiilor, care aplică un Cod 
de principii riguros; 

 o platformă on-line europeană securizată privind 
dezinformarea, care să sprijine rețeaua de verificatori ai veridicității 
informațiilor și cercetătorii universitari relevanți în procesul de colectare și 
analiză la nivel transfrontalier a datelor, precum și să obțină acces la date 
din întreaga UE; 

 îmbunătățirea educației în domeniul mass-mediei: un nivel 
mai ridicat de educație în domeniul mass-mediei le va permite cetățenilor 
europeni să identifice dezinformarea on-line și să abordeze conținutul     
on-line dintr-o perspectivă critică. În acest scop, Comisia va încuraja 
verificatorii veridicității informațiilor și organizațiile societății civile să 
furnizeze materiale educaționale pentru școli și profesori și să organizeze o 
Săptămână europeană a educației în domeniul mass-mediei; 

 sprijinirea statelor membre pentru a asigura reziliența 
alegerilor împotriva amenințărilor cibernetice din ce în ce mai complexe, 
inclusiv împotriva dezinformării on-line și a atacurilor cibernetice; 

 promovarea sistemelor voluntare de identificare               
on-line pentru a îmbunătăți trasabilitatea și identificarea furnizorilor de 
informații și a promova o fiabilitate și o încredere sporită în interacțiunile 
on-line, precum și în informații și sursele acestora; 

 promovarea unor informații de calitate și 
diversificate: Comisia invită statele membre să își intensifice sprijinul 
acordat jurnalismului de calitate pentru a asigura un sector mediatic 
pluralist, diversificat și sustenabil. Comisia va lansa o cerere de propuneri în 
2018 pentru producerea și diseminarea de știri de calitate cu privire la 
afacerile UE prin intermediul mijloacelor de informare bazate pe date; 

 o politică de comunicare strategică și coordonată, 
elaborată de serviciile Comisiei, care combină inițiative actuale și viitoare 
ale UE privind dezinformarea on-line cu inițiativele statelor membre, va 
defini activități de informare și de sensibilizare menite să combată 
dezinformarea și discursurile false despre Europa, în interiorul și în afara 
UE. 

Sănătate și siguranță alimentară 

Comisia îndeamnă la o cooperare mai intensă în cadrul UE împotriva bolilor care pot fi prevenite prin vaccinuri 

Comisia a lanseat un set de recomandări privind modul în care UE poate întări cooperarea în lupta împotriva bolilor care pot fi prevenite prin vaccinuri. 
Ea urmează îndemnul formulat de președintele Juncker, în discursul său privind starea Uniunii în 2017, de a acționa pentru a crește ratele de vaccinare și 
pentru a asigura accesul fiecărei persoane din UE la vaccinuri. 

În întreaga lume, vaccinarea salvează între 1 și 3 milioane de vieți în fiecare an. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, vaccinurile vor salva 25 de 
milioane de vieți în următorii zece ani. Totuși, potrivit ECDC, câteva țări din UE se confruntă cu focare epidemice fără precedent cauzate de rujeolă și cu o 
recrudescență a altor boli care pot fi prevenite prin vaccinare din cauza ratelor de vaccinare insuficiente, iar în UE continuă să existe cazuri de copii și adulți 
care mor din cauza bolilor respective. 

 

https://www.poynter.org/international-fact-checking-network-fact-checkers-code-principles
https://www.poynter.org/international-fact-checking-network-fact-checkers-code-principles
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_ro.htm
https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/annual-measles-and-rubella-monitoring-report-2017
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Propunerea Comisiei se concentrează pe 3 piloni principali de 
acțiune:  

1. abordarea reticenței față de vaccinare și creșterea ratelor de 
vaccinare;  

2. politici sustenabile de vaccinare în UE; 

 3. coordonarea de către UE și contribuția UE la sănătatea mondială. 

Propunerea include 20 de acțiuni care să fie întreprinse de Comisie 
și de statele membre, incluzând: 

 Dezvoltarea și implementarea până în 2020 a unor planuri de 
vaccinare naționale și/sau regionale, inclusiv realizarea obiectivului de a se 
atinge o rată de vaccinare împotriva rujeolei de cel puțin 95 %; 

 Introducerea unor verificări de rutină a situației vaccinărilor și 
a existenței unor oportunități regulate de a beneficia de vaccinare în 
diferite etape ale vieții, de exemplu în școli și la locurile de muncă; 

 Prezentarea unor opțiuni de a beneficia de un card de 
vaccinare comun care să poată fi utilizat electronic transfrontalier; 

 Crearea până în 2019 a unui site de internet cu informații 
despre vaccinare pentru a oferi on-line dovezi obiective, transparente și 
actualizate cu privire la beneficiile și la siguranța vaccinurilor; 

 Reducerea riscului de apariție a unor deficite de vaccinuri prin 
crearea unui registru virtual sub forma unei baze de date la nivelul UEcare 
să conțină informații despre stocurile de vaccinuri și despre necesarul de 
vaccinuri, pentru a facilita schimbul voluntar de informații cu privire la 
stocurile disponibile și la deficitele de vaccinuri esențiale; 

 Instruirea corespunzătoare a întregului personal 
medical pentru a efectua cu încredere vaccinările și pentru a aborda 
comportamentele reticente; 

 Convocarea unei Coaliții pentru vaccinarea care să reunească 
asociațiile europene ale personalului medical, precum și asociațiile 
studenților relevante în domeniu, care să se angajeze să furnizeze 
informații precise opiniei publice, să combată miturile și să realizeze 
schimburi de cele mai bune practici; 

 Instituirea până în anul 2020 unui Sistem european de schimb 
de informații pentru a colecta cunoștințe și pentru a elabora ghiduri vizând 
un program de vaccinare esențial la nivelul UE, în care să fie precizate doze 
și vârste care să fie convenite de statele membre ca fiind comune pentru 
toate țările; 

 Consolidarea parteneriatelor și a colaborării în materie de 
vaccinare cu partenerii internaționali. 

 În conformitate cu cele mai recente date colectate de către Centrul 
European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC), numărul cazurilor de 
rujeolă continuă să crească în câteva țări aparținând UE și SEE. În perioada 
de 12 luni cuprinsă între 1 martie 2017 și 28 februarie 2018, prin 
intermediul Sistemului european de supraveghere au fost raportate 14.813 
cazuri de rujeolă. Dintre aceste cazuri, a căror situație a vaccinării era 
necunoscută, 86 % nu au beneficiat de vaccinare. În plus, ECDC estimează 
că cel puțin 40.000 de persoane mor în fiecare an din cauza gripei, parțial 
din cauza unei rate de vaccinare mici. 

Propunerea Comisiei va fi discutată în cadrul Consiliului, în vederea 
adoptării ei înainte de sfârșitul anului 2018, cu intrare în vigoare imediată. 
Ulterior, la fiecare 3 ani, Comisia va prezenta un raport cu privire la 
progresele realizate de punerea în aplicare a recomandării. În plus, Comisia 
va întocmi și un raport privind „Situația încrederii în vaccinuri în UE”, 
pentru a monitoriza atitudinile față de vaccinare, în contextul procesului 
Starea sănătății în UE. 
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Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate/ Vicepreşedinte al 

Comisiei Europene, dna Federica Mogherini 

 

 În data de 25 aprilie a.c., Înaltul Reprezentant a avut o întrevedere, la Bruxelles, cu ministrul de externe al Japoniei, Taro Kono după încheierea 
negocierilor Acordului de parteneriat strategic UE-Japonia. Cei doi oficiali au discutat o gamă largă de aspecte privind cooperarea şi consolidarea relaţiilor 
bilaterale dintre cele două state, care va aduce beneficii majore atât cetăţenilor din UE, cât şi Japoniei. 
Acordul va acoperi aspecte cu caracter regional şi global şi va permite celor două părţi să găsească 
soluţii comune la provocări, cum ar fi schimbările climatice, aprovizionarea cu energie şi ameninţările la 
adresa securităţii. De asemenea, Înaltul Reprezentant a dorit să mulţumească ministrului Kono pentru 
angajamentul financiar substanţial al Japoniei şi implicarea sa privind soluţionarea conflictului din Siria. 

 

 Înaltul Reprezentant a avut o întrevedere cu preşedintele Adunării Naţionale  a 
Venezuelei alături de reprezentanţi ai principalelor partide de opoziţie în data de 26 aprilie a.c., în 
vederea perioadei premergătoare alegerilor prezidenţiale şi regionale din 20 mai 2018. S-a discutat 
despre provocările politice, economice şi sociale cu care Venezuela se confruntă în prezent. Înaltul 
Reprezentant şi-a exprimat sprijinul deplin pentru Adunarea Naţională, un organism ales în mod 
democratic, ale cărei competenţe constituţionale trebuie respectate pe deplin, şi a încurajat opoziţia să 
continue să lucreze într-o manieră unitară, către o cale democratică şi paşnică, pentru ieşirea țării din 
situaţia de criză. 

 

 

 În data de 26 aprilie a.c., Înaltul Reprezentant a primit, la Bruxelles, vizita oficială 
a trimisului special al ONU pentru Libia, Ghassan Salame care i-a relatat ultimele evoluţii şi 
situaţia actuală din Libia. Doamna Mogherini a reiterat sprijinul UE faţă de activitatea trimisului 
special al ONU în implementarea planului de acţiune al ONU pentru Libia şi în eforturile sale de 
a ajuta poporul libian să aducă unitate şi reconcieliere în Libia. Cei doi oficiali au subliniat 
cooperarea fructuoasă dintre ONU şi UE, inclusiv în ceea ce priveşte aspectele umanitare şi 
procesul de pregătire a conferinţei naţionale şi a alegerilor din această ţară. 
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 În data de 27 aprilie a.c., a avut loc reuniunea miniştrilor de externe ai ţărilor NATO, la care a luat parte şi Înaltul Reprezentant, dna Federica 
Mogherini pentru a discuta modul în care UE şi NATO pot coopera mai strâns. Această cooperare constituie un pilon integral al activităţii UE de consolidare a 
securităţii şi apărării europene, ca parte a implementării Strategiei globale a Uniunii Europene. În contextul parteneriatului strategic dintre UE şi NATO, care a 
fost consolidat prin semnarea unei declaraţii comune în anul 2016 au fost semnalate 7 
domenii-cheie pentru îmbunătăţirea cooperării dintre cele două părţi. Acestea sunt 
următoarele: 

 

 

- Combaterea ameninţărilor hibride; 

- Cooperarea operaţională, inclusiv pe mare şi în privința migraţiei; 

- Securitatea şi apărarea cibernetică; 

- Consolidarea capabilităţilor de apărare; 

- Industria de apărarea şi cercetare; 

- Exerciţii de pregătire; 

- Sprijinirea eforturilor de consolidare a capacităţilor partenerilor 
din est şi sud. 

 

 

 

 

Pe baza acestor principii, se doreşte implementarea unui nou set comun de acţiuni concrete, 
care să includă subiecte precum combaterea terorismului, mobilitatea militară şi femeile. Printre aceste aspecte se numără înfiinţarea unui Centru european de 
excelenţă pentru combaterea ameninţărilor hibride cu sediul la Helsinki şi coordonarea unui exerciţiu de tip PACE 17/ CMX de simulare şi stimulare privind 
prevenirea şi răspunsul în cazul unor situaţii de crize. 
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PARLAMENTUL EUROPEAN 

 

În săptămâna 23 - 29 aprilie a.c., deputații europeni şi-au desfăşurat activitatea în cadrul comisiilor din Parlametul European, la Bruxelles – Belgia.   

Pachetul privind extinderea UE   

În data de 23 aprilie a.c., membrii Comisiei afaceri externe (AFET) au dezbătut pachetul privind extinderea UE 2018. Țările candidate pentru aderare sunt 
Turcia, Muntenegru, Serbia, fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei și Albania, iar ţările potențial candidate sunt Bosnia și Herțegovina şi Kosovo. La această 
şedinţă a participat dl Johannes Hahn, comisarul european responsabil pentru politica europeană de vecinătate și negocieri în vederea extinderii. Dl Hahn a 
declarat că Albania și Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei pot să înceapă negocierile de aderare. Cu privire la Turcia a apreciat că aceasta „continuă să 
renunțe în mod semnificativ la Uniunea Europeană”. Deputații europeni și-au exprimat îngrijorarea cu privire la Turcia, datorită încălcărilor grave ale statului de 
drept și ale drepturilor omului.  

Comisia pentru afaceri externe va începe examinarea aprofundată a rapoartelor specifice fiecărei țări pentru a propune o rezoluție. În ceea ce priveşte 
Serbia, care mai are de îndeplinit o reformă importantă referitoare la statul de drept şi la drepturile fundamentale. Dl David McAllister (PPE, DE), președintele 
Comisiei pentru afaceri externe și raportor pentru Serbia, a salutat iniţiativa președintelui Aleksandar Vučić, de a lansa un dialog intern în Serbia cu privire la 
viitorul relațiilor cu Kosovo. 

Potrivit Raportului Comisiei Europene pentru 2017 privind Turcia, acest stat nu pare să mai pună accentul pe îndeplinirea criteriilor politice ale UE privind 
aderarea.  

De asemenea, Albania a primit o recomandare pozitivă privind aderarea, datorită reformelor ample ale sistemului judiciar prin care trece ţara, care 
dovedesc ambiţia acesteia de a deveni stat membru al UE. 

http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/afet/home.html
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/countries/package_en
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124806/DAVID_MCALLISTER_home.html
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Raportul Comisiei Europene pentru Muntenegru evaluează atât progresele înregistrate, cât și provocările cu care se confruntă acest stat. Cu aproape 
toate capitolele de negociere deschise în prezent, Muntenegru se află în fața clasamentului privind procesul de aderare. 

În privinţa Macedoniei, Comisia Europeană a recomandat începerea negocierilor de aderare. Dl Ivo Vajgl (ALDE, SI), raportor pentru Fosta Republică 
Iugoslavă a Macedoniei, a declarat că: „(…) ultimul obstacol - chestiunea numelui cu Grecia - sperăm că va fi depășit curând, iar țara se va dedica pe deplin 
procesului de reformă în vederea îndeplinirii tuturor criteriilor necesare pentru aderarea la UE.(…)”. 

Cu privire la ţările potenţial candidate, Comisia a apreciat că în Kosovo trebuie continuate reformele care au început să fie puse în aplicare, precum lupta 
împotriva corupției și a crimei organizate, realizarea unui sistem judiciar funcțional şi independent. Pentru menţinerea stabilităţii în regiune este extrem de 
important să se continue dialogul dintre Belgrad și Pristina într-un mod pașnic, tolerant și respectuos. De asemenea, dl Cristian Dan Preda (PPE, RO), raportor 
pentru Bosnia și Herțegovina, şi-a exprimat îngrijorarea legată de faptul că: „(…) ritmul reformelor în Bosnia și Herțegovina a încetinit din cauza dezacordurilor 
politice”, că aceasta ( …) trebuie să ajungă din urmă celelalte țări din regiune, iar pentru a obține statutul de țară candidată trebuie să îşi accelereze reformele. 
(…) Trebuie făcut urgent un compromis cu privire la modificările privind legislația electorală, astfel încât în octombrie a.c. să poată avea loc alegeri credibile. (…)” 

 

Deputații susţin reformele pentru accelerarea procesului de evaluare a cererilor de azil în 

UE  

În data de 25 aprilie a.c., deputații europeni din Comisia pentru libertăți civile, justiţie şi afaceri interne au votat un raport referitor la propunerea de 
Regulament privind o procedură comună de acordare a protecției internaționale în cadrul UE, care va stabili modul în care autoritățile naționale vor gestiona 
cererile de azil. Astfel, cererile de azil vor fi prelucrate într-un mod sistematic în întreaga UE, ca să descurajeze depunerea cererilor multiple din partea 
solicitanților în diferite state membre. Solicitarea și acordarea de azil în UE se va desfăşura mai rapid și mai simplu, cu garanții solide, în special pentru copii, în 
temeiul noilor norme aprobate în comisie. Concret, cererile de azil vor fi înregistrate în termen de trei zile, cererea de evaluarea privind admisibilitatea va avea 
termen de o lună, solicitanţii vor beneficia de dreptul la un interviu personal, de asistența juridică gratuită, cât și reprezentare juridică gratuită.  

Textul regulamentului include o anexă cu lista „țărilor de origine sigure”: Albania, Bosnia și Herțegovina, fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Kosovo, 
Muntenegru și Serbia.  

Totodată, minorilor neînsoțiți trebuie să li se atribuie un tutore în termen de 24 de ore de la efectuarea cererii și întotdeauna înainte ca datele 
biometrice să le fie colectate. Copiii, însoțiţi sau nu, ar trebui să primească informații cu privire la dreptul lor de a solicita azil. Conceptele de „primă țară de azil” 
și „țară terță sigură” nu trebuie să se aplice în cazul minorilor neînsoțiți, cu excepția cazului în care acest lucru este în mod clar în interesul lor.  

Propunerea de regulament face parte dintr-un proiect amplu de reorganizare a Sistemul european comun de azil, iar principala revizuire este adusă 
Regulamentului Dublin, dar include şi actualizarea Directivei privind condițiile de primire a solicitanţilor de protecţie internaţională, un nou regulament privind 
standardele minime pentru protecția internațională, noul EURODAC (identificarea solicitanților) precum și consolidarea Biroului european de sprijin pentru azil.  

Textul a fost votat de Comisia LIBE cu 36 de voturi pentru, 12 voturi împotrivă și 8 abțineri. După ce Parlamentul adoptă această propunere în sesiunea 
plenară, va trebui precizată poziția sa cu privire la toate propunerile din pachetul privind azilul. Negocierile cu Consiliul UE au început deja pentru cea mai mare 

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/97019/IVO_VAJGL_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96838/CRISTIAN+DAN_PREDA_home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/libe/home.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0604&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0033&from=EN
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parte a acestor texte, dar deputații din Parlamentul European așteaptă poziția comună a statelor membre cu privire la principala reformă a Regulamentului 
Dublin.  

Primul raport anual privind spațiul Schengen al Parlamentului European 

În data de 25 aprilie a.c., Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (LIBE) a Parlamentului European a aprobat primul raport anual privind 
funcționarea spațiului Schengen. Acesta critică unele deficienţe, precum reintroducerea controalelor temporare la frontiere ca urmare a valului de migranţi. 

Membrii Comisiei LIBE au solicitat guvernelor statelor membre care fac parte din Schengen să aplice criteriul încrederii reciproce, care stă la baza 
libertăţii de mişcare între state fără controale la graniţe. 

Dl Carlos Coelho (PPE), raportor al acestui document, a declarat că România şi Bulgaria „sunt pregătite pentru o intrare imediată” în spaţiul Schengen, 
poziţie împărtăşită de Comisia Europeană, nu însă şi de Consiliul Uniunii Europene. 

Aderarea României și Bulgariei la Schengen, un subiect tergiversat de mai mulți ani, a redevenit o temă de actualitate după discursul privind Starea 
Uniunii Europene al dlui Jean-Claude Juncker din septembrie 2017, în care acesta a cerut aderarea celor două state membre la spațiul Schengen.   

Printre deficiențele menționate de raport se disting reintroducerea controalelor temporare la frontiere, decizie pe care eurodeputații o pun pe seama a 
ceea ce ei numesc eşecurile sistemului de azil comun şi lipsa de voinţă politică şi de solidaritate între statele membre ale Uniunii Europene. 

Mai mult decât atât, ei condamnă „orice ridicare a unor bariere fizice, cum ar fi gardurile”7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Ungaria a ridicat astfel de garduri pentru a opri imigraţia la graniţa sa cu Serbia, Croaţia şi Slovenia, doar aceasta din urmă făcând parte din Schengen. 

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/libe/search-in-documents.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-613.539+01+DOC+PDF+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-613.539+01+DOC+PDF+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/1892/CARLOS_COELHO_home.html
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PREŞEDINŢIA BULGARĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE   

 

 

 

Conferința Președinților Parlamentelor 

statelor membre ale UE 

În data de 23-24 aprilie 2018 s-a desfășurat la Tallinn Conferința 
Președinților parlamentelor statelor membre UE, la care a participat un 
număr de  peste 40 de preşedinţi din parlamentele naţionale, precum şi 
preşedintele Parlamentului European, Antonio Tajani. 

Conferința a fost prezidată de președintele Parlamentului estonian 
(Riigikogu) domnul Eiki Nestor și a avut pe ordinea de zi a două sesiuni de 
prezentări și dezbateri privind viitorul UE și securitatea și apărarea în Europa. 
În finalul reuniunii, președinții parlamentelor din statele membre au adoptat 
un proiect de concluzii. 

În cadrul dezbaterilor privind viitorul UE, participanții au făcut o 
evaluare a provocărilor cu care s-a confruntat UE în ultima perioadă și au 
reafirmat nevoia consolidării valorilor care au stat la baza constituirii UE: 
asigurarea păcii, stablității și prosperității cetățenilor europeni. Totodată, s-a 
propus consitutirea unui front comun, unit, prin intermediul căruia statele 
membre și principalele instituții europene să poată face față provocărilor 
legate migrație, Brexit și  amenințările la adresa securității. S-a exprimat 
ideea că gestionarea acestora va aduce un plus de valoare generațiilor 

viitoare și că va crea o oportunitate pentru UE, de a-și realiza reformele și de 
a-și îmbunătăți funcționarea internă. 

În cadrul discuțiilor privind Brexit-ul, președinții parlamentelor 
naționale au menționat importanța unei retrageri ordonate și au analizat 
posibilele dificultăți pe care părțile ar putea să le întâmpine. Totodată, s-a 
convenit ca în cadrul procesului de negociere să fie abordate cu prioritate 
drepturile cetățenilor UE și ai Regatului Unit care traiesc pe teritoriul 
celeilalte părti, precum și  circumstanțele și provocările speciale de pe insula 
Irlanda. În continuare, participanții la dezbatere au luat act de Proiectul de 
acord privind retragerea din Uniunea Europeană și din Comunitatea 
Europeană a Energiei Atomice a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de 
Nord, care a fost publicat la 28 februarie 2018.  

În ceea ce privește cadrul financiar multianual post-2020, președinții 
parlamentelor naționale s-au pronunțat pentru mai multă flexibilitate, care 
să permită gestionarea situațiilor neprevăzute. Totodată s-a luat act de 
faptul că propunerile bugetare ale Comisiei Europene vor fi prezentate în 
mai 2018. Pornind de la mesajul președintelui Parlamentului estonian, Eiki 
Nestor, care a îndemnat spre o ”Uniune mai apropape de cetățeni”, 
participanții au apreciat rolul parlamentelor naționale în promovarea 
dialogului cu cetețenii și în implicarea activă a acestora în viața politică. 

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/euspeakers/getspeakers.do
Proiect%20de%20acord%20privind%20retragerea%20din%20Uniunea%20Europeană%20și%20din%20Comunitatea%20Europeană%20a%20Energiei%20Atomice%20a%20Regatului%20Unit%20al%20Marii%20Britanii%20și%20Irlandei%20de%20Nord
Proiect%20de%20acord%20privind%20retragerea%20din%20Uniunea%20Europeană%20și%20din%20Comunitatea%20Europeană%20a%20Energiei%20Atomice%20a%20Regatului%20Unit%20al%20Marii%20Britanii%20și%20Irlandei%20de%20Nord
Proiect%20de%20acord%20privind%20retragerea%20din%20Uniunea%20Europeană%20și%20din%20Comunitatea%20Europeană%20a%20Energiei%20Atomice%20a%20Regatului%20Unit%20al%20Marii%20Britanii%20și%20Irlandei%20de%20Nord
Proiect%20de%20acord%20privind%20retragerea%20din%20Uniunea%20Europeană%20și%20din%20Comunitatea%20Europeană%20a%20Energiei%20Atomice%20a%20Regatului%20Unit%20al%20Marii%20Britanii%20și%20Irlandei%20de%20Nord
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În cadrul sesiunii privind securitatea și apărarea, președinții 
parlamentelor naționale au reafirmat principiile directoare ale Strategiei 
globale a UE privind politica externă și de securitate, care evidențiază nevoia 
unei ”Europe mai puternice”. S-a evidențiat importanta punerii în aplicare a 
Strategiei, precum și a inițiativelor care decurg din aceasta, pentru 
dezvoltarea capabilităților militare ale UE. În contextul noilor provocări la 
adresa mediului de securitate și a  amenințărilor hibride, participanții la 
dezbatere au propus consolidarea capacității UE de a răspunde cumulativ 
acestora, pe baza cooperării și a solidarității dintre statele membre. 
Totodată, s-a apreciat instituirea cooperării structurate permanente (PESCO) 
pentru consolidarea capacității de partener internațional al UE în domeniul 
securității, precum și lansarea Fondului European de apărare, care 
contribuie la creșterea investițiilor naționale pentru apărare. Având în 
vedere situația dinamică din domeniul securității internaționale, președinții 
parlamantelor naționale au încurajat intensificarea cooperării UE cu NATO.  

La finalul conferinței, președinții Camerei Deputaților și Senatului din 
România au semnat Declarația de cooperare între parlamentele naționale 
ale Trio-ului care preia Președinția Consiliului Uniunii Europene începând cu 
1 ianuarie 2019. Celelalte două state semnatare ale declarației au fost 

Finlanda și Croația. „Este un pas important, pe care l-am făcut astăzi, la 
Tallinn. De fapt, este primul document asumat în ceea ce privește 
colaborarea și stabilirea obiectivelor Președinției Consiliului Uniunii 
Europene. România deschide Trio-ul de Preşedinţii, în ianuarie 2019, și faptul 
că am agreat acest instrument de lucru, declarația, arată că suntem deschiși 
pentru promovarea unei agende comune la nivel european“, a declarat Liviu 
Dragnea, președintele Camerei Deputaților. 

Documentul stabilește principiile care vor sta la baza cooperării 
trilaterale, reprezentând angajamentul ferm al părților de a folosi resursele 
parlamentare pentru promovarea obiectivelor Președinției Consiliului 
Uniunii Europene, asigurarea unei comunicări efeciente și consultarea 
regulată în privința pozițiilor asumate pe teme europene. Cele trei state 
recunosc contextul deosebit în care vor deține Președinția, menționând 
provocarea reprezentată de viitoarele alegeri europene și impactul pe care îl 
vor avea asupra arhitecturii instituționale a Uniunii Europene după Brexit, 
pregătirea următorului cadru financiar multianual, dar și necesitatea unei 
mai mari implicări a cetățenilor și nivelelor naționale în procesele 
decizionale ale Uniunii Europene. 

  

Conferinţa privind sprijinirea viitorului Siriei şi a regiunii 

  

În data de 24-25 aprilie a.c., a avut loc la Bruxelles cea de-a 
doua Conferinţă privind sprijinirea viitorului Siriei şi a regiunii care a 
fost co-prezidată de Uniunea Europeană şi Organizaţia Naţiunilor 
Unite. Lucrările conferinţei au început  cu prezentarea unui video cu 
povestea lui Farah, o fetiţă de 6 ani care trăieşte în tabără Zaatari din 
Iordania. Această prezentare a reamintit motivul pentru care s-au 
reunit cele 57 de ţări, 10 organizaţii regionale şi 19 agenţii ale ONU 
pentru această conferinţă. 

Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene, Federica Mogherini a declarat că „există o bază comună în reconfirmarea faptului că nu există o soluţie militară la războiul 
din Siria. Există nevoia, recunoscută de toată lumea , pentru relansarea procesului politic. Există de asemenea, un acord cu privire la rolul-cheie al ONU în coordonarea 

https://eeas.europa.eu/delegations/syria/42619/farah_en
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acestui proces. Acest lucru este extrem de important deoarece Uniunea 
Europeană a considerat întotdeauna că ONU şi Staffan Mistura sunt singurii 
care deţin conducerea legitimă pentru a se asigura că procesul politic este 
semnificativ şi cuprinzător şi că reprezintă toţi sirienii în discuţiile dintre 
aceştia.”  

De asemenea, Înaltul Reprezentant a subliniat modul în care Uniunea 
Europeană şi ONU sunt parteneri care cred în multilateralism şi în modul în 
care UE are puterea de convocare a diferiţilor actori, inclusiv reprezentanţii 
societăţii civile siriene. „(...) Această diversitate în jurul mesei, respectul – 
toate delegaţiile s-au ascultat unele pe altele – şi încercarea de a identifica un 
teren comun este rezultatul cel mai important al acestei Conferinţe.” 

În condiţiile în care războiul din Siria intră în al optulea an, nevoile 
umanitare continuă să fie extrem de ridicate. Ca urmare, în cadrul conferinţei, 
s-a reuşit mobilizarea de ajutoare umanitare pentru sirienii din interiorul ţării 
şi din ţările vecine, inclusiv pentru găzduirea comunităţilor, prin angajamente 
financiare în valoare totală de 4,4 miliarde de dolari pentru 2018, precum şi 
angajamente multianuale de 3,4 miliarde de dolari pentru perioada 2019-
2020. 

La finalul conferinţei, s a adoptat o declaraţie comună care include 
mai multe anexe privind susţinerea rezilienţei ţărilor gazdă ( Iordania, Liban şi 
Turcia) şi a refugiaţilor în contextul crizei din Siria.  

 

 

 

 

 

 

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/04/25/brussels-ii-conference-on-supporting-the-future-of-syria-and-the-region-co-chairs-declaration/
http://www.consilium.europa.eu/media/34144/jordan-partnership-paper.pdf
http://www.consilium.europa.eu/media/34145/lebanon-partnership-paper.pdf
http://www.consilium.europa.eu/media/34146/turkey-partnership-paper.pdf
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BREXIT

Stadiul negocierilor dintre Uniunea Europeană și Regatul 

Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel Barnier cere din nou Regatului Unit să îşi prezinte propria viziune cu privire la viitorul relaţiilor cu Uniunea Europeană. Principala preocupare a Parlamentului 
European rămâne cea legată de drepturile cetăţenilor. La Londra, Theresa May se confruntă cu opoziţia Camerei Lorzilor, dar şi cu cea venită din propriul partid.  

Pe 23 aprilie 2018, la târgul de la Hanovra, Michel Barnier a vorbit despre avantajele pieței comune europene,  a reiterat 
ideea că, în ceea ce priveşte piaţa comună şi regulile ei, nu vor exista compromisuri, că există progrese în procesul Brexitului, dar 
că "(…) nu vor exista certitudini despre perioada de tranziție, decât după ce au fost stabilite detaliile despărțirii". Nu s-a ajuns încă 
la acest punct, printre altele din cauza frontierei irlandeze: "Acest lucru înseamnă că firmele n-au voie să piardă timp și trebuie să 
fie pregătite pentru toate scenariile". Pentru viitor, o  propunere pentru un acord de liber schimb din partea Uniunii Europene e 
deja pregătit, dar "acum e rândul Marii Britanii să-și prezinte propria viziune pentru viitor, care ori corespunde liniilor roșii, ori se 
adaptează". Barnier şi-a reluat ideile în discursul de la Sofia, din 26 aprilie, şi în cel susţinut la Dundalk, în Irlanda, la 30 aprilie. 

Pe 24 aprilie a fost examinată procedura de înregistrare a cetăţenilor UE care trăiesc în Regatul Unit de către membrii 
Grupului pentru Brexit din Parlamentul European şi membrii comisiilor pentru afaceri constituţionale, libertăţi civile, ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale, 
afaceri juridice şi petiţii sau cu reprezentanţii Ministerului de Interne britanic pentru examinarea procedurii. 

Drepturile cetăţenilor UE care trăiesc în Regatul Unit rămân principala prioritate a negocierilor pentru Brexit.  

Pe 25 aprilie a avut loc , în cadrul Comisiei pentru Afaceri Constituţionale, un schimb de opinii între membrii comisiei şi Guy Verhofstadt cu privire la 
stadiul negocierilor pentru Brexit.  

În scrisoarea oficială adresată de Guy Verhofstadt, negociatorul şef al Parlamentului European pentru Brexit, secretarului de stat britanic pentru afaceri 
interne, Sajid Javid, pe 30 aprilie, se reiterează preocuparea constantă pentru soarta cetăţenilor UE care trăiesc în Regatul Unit şi se detaliază punctele de 
discuţie cu privire la procedurile de înregistrare ale acestora, pe care oficialităţile britanice încă nu le-au stabilit definitiv. Parlamentarii europeni cer ca cetățenii 
vulnerabili ai UE care trăiesc în Marea Britanie trebuie să fie mai bine protejați în procesul Brexit, cer ca toți cetățenii UE să se poată înregistra printr-un proces 

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-18-3511_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-18-3569_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-18-3624_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/afco/home.html
http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/db2dcce9-df1e-422d-b07d-b86af2492c65/BSG_letter_SajidJavid.pdf
http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/db2dcce9-df1e-422d-b07d-b86af2492c65/BSG_letter_SajidJavid.pdf
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simplu de scanare a identităților lor, pentru a reduce la minimum neajunsurile la care vor fi spuse familiile acestora. Un astfel de sistem este disponibil în prezent 
numai utilizatorilor de smartphone-uri Android, iar oficialii Ministerului de Interne au fost ridiculizaţi pe această temă săpătmâna trecută. 

La sugestia Parlamentului European cu privire la un acord de asociere bazat pe patru domenii cheie - comerț, politică externă şi securitate, securitate 
internă și cooperarea "tematică" - ca bază a viitoarelor relaţii dintre Regatul Unit şi Uniunea Europeană, la 1 mai 2018, David Davis, negociatorul şef la Regatului 
Unit pentru Brexit a declarat că nu are nicio obiecție față de ideea unui acord de asociere între Regatul Unit și Uniunea Europeană. "Unele acorduri de asociere 
sunt elemente cheie pentru aderare", a declarat el, dând exemplul relaţiilor UE cu Ucraina. "Depinde de ceea ce este inclus. Nu vrem, de exemplu, să păstrăm 
jurisdicţia Curţii Europene de Justiţie". Acordul ar oferi tarife speciale pentru mărfuri şi paşapoarte pentru servicii şi cooperarea vamală, ar prevedea alinierea 
normelor privind concurenţa, legislaţia antidumping şi achiziţiile publice, dar nu ar fi prevăzută libertatea de mişcare, ci un sistem de vize şi premise de muncă.  

La 27 aprilie, Banca Centrală Europeană și Banca Angliei au decis convocarea un grup tehnic de lucru privind gestionarea riscurilor în perioada de după 30 
martie 2019, în domeniul serviciilor financiare. Această activitate tehnică este separată de negocierile în curs privind Acordul de retragere și de negocierile 
privind cadrul viitoarelor relaţii  dintre UE și Regatul Unit. 

La Londra, cabinetul se confruntă cu presiuni multiple. Conservatorii moderați vor ca Marea Britanie să rămână în uniunea vamală cu UE, pentru a evita 
controalele complicate și costisitoare la Canalul Mânecii, Camera Lorzilor a votat în favoarea rămânerii în uniunea vamală, susţinătorii Brexitului- Boris Johnson și 
Liam Fox vor să împiedice orice compromis care ar aduce noi dezavantaje Regatului Unit, dorind controale vamale simplificate, fără ca Marea Britanie să mai 
facă parte din uniunea vamală cu UE. „Oricare altă variantă n-ar fi altceva decât o intrigă bizantină pentru a încetini și opri Brexitul”, susţin Brexiteer-şii.  

Săptămâna trecută premierul Theresa May şi-a pierdut cel mai apropiat aliat din cabinet. Secretarul de stat de la Interne, Amber Rudd, susţinător al 
rămânerii Regatului Unit în UE, a demisionat şi a fost înlocuită de Sajid Javid, Breexiter prin vocaţie. Imediat după preluarea 
funcţiei, acesta a declarat că Regatul Unit trebuie să părăsească uniunea vamală.  

În Camera Lorzilor, Theresa May a suferit o nouă înfrângere: lorzii au votat în favoarea blocării oricărei posibile ieşiri din 
UE, fără încheierea unui acord. Camera Lorzilor va avea putere de decizie în acest caz. Purtătorul de cuvânt al Guvernului 
consideră că astfel se vor conferi prea multe puteri Camerei Lorzilor.  

 

 

 

https://www.euractiv.com/section/uk-europe/news/uk-brexit-minister-open-to-ukraine-style-eu-association/
https://www.euractiv.com/section/uk-europe/news/uk-brexit-minister-open-to-ukraine-style-eu-association/
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2018/html/ecb.pr180427_5.en.html
http://www.dw.com/en/brexit-diaries-34-brace-yourself-theresa-may/a-43610288
http://www.dw.com/en/brexit-uk-house-of-lords-votes-to-let-parliament-block-no-deal/a-43601216


 

22 

        SUBIECTE DE ACTUALITATE  

ÎN PRESA EUROPEANĂ 

 
săptămâna 23 -29 aprilie 2018 

 România, printre statele membre care iau 
parte la campania pilot a Comisiei 
Europene privind eficiența energetică 
Comisia Europeană a lansat o campanie 

pilot în patru state membre UE (Cehia, Grecia, România și Portugalia) 
pentru a crește eficiența energetică. Consumatorii vor avea acces la sfaturi 
practice de reducere a consumurilor zilnice și vor fi informați asupra 
posibilităților de îmbunătățire a utilizării energiei (inclusiv măsuri  concrete 
de reducere a cheltuielilor, fără a afecta nivelul de confort). (RO) 
 

 România a înregistrat un deficit bugetar de 2,9% din PIB în 2017 
Conform Eurostat, România a realizat în 2017 un PIB în valoare de 858.333 
de milioane de lei, în creştere faţă de 762.342 de milioane de lei în 2016, şi 
un deficit de 25.018 milioane de lei (22.678 milioane de lei în 2016). 
Ponderea cheltuielilor guvernamentale în PIB a fost în 2017 de 33,4%, iar 
cea a veniturilor de 30,5%, astfel încât deficitul bugetar a fost de 2,9%. (RO) 

 

 Federica Mogherini îi răspunde lui Donald Trump: Acordul cu Iran 
funcționează și trebuie păstrat 
Șefa diplomației UE a precizat că actuala înțelegere nucleară cu Iranul 
funcționează și trebuie păstrată, după ce președintele american Donald 
Trump a cerut un nou acord cu Iranul. Federica Mogherini: „(…) Cu privire la 
ceea ce se poate întâmpla în viitor, vom vedea în viitor, dar avem o 
înțelegere existentă, funcționează și trebuie să fie păstrată”. (RO) 

 Apple începe plata a 13 miliarde de euro către Irlanda ca taxe retroactive 

În 2016, Comisia Europeană a impus companiei Apple plata unor taxe 
retroactive în valoare de 13 miliarde de euro (15,9 miliarde de dolari), 
afirmând că Irlanda a acordat companiei americane facilități fiscale 
incorecte, care au redus impozitul datorat de aceasta. Apple va începe să 
transfere în următoarele luni acești bani în Irlanda, după ce s-a ajuns la un 
acord referitor la contul în care banii să fie păstrați. În paralel, procesul în 
care compania contestă decizia UE este în curs de desfășurare. (RO) 

 

 Germania și Franța pun bazele unui avion de lupte comun pentru a 
asigura ”suveranitatea europeană în materie de apărare” 
Miniștrii apărării din Franța și Germania au semnat un acord privind 
lansarea proiectului viitorului avion de lupte franco-german. Sistemul 
aerian de luptă viitor reprezintă punctul central al strategiei celor două 
state pentru a asigura suveranitatea europeană în materie de apărare. (RO) 

 

 Bugetul propus de Comisia Europeană va condiționa acordarea fondurilor 
UE de statul de drept, din cauza ”liderilor care flirtează cu alte seturi de 
valori” 
În viitorul cadru financiar multianual post-2020 al UE va fi cuprinsă şi 
condiţionarea accesării fondurilor europene de situaţia statului de drept 
„(…) Condiţionalitatea va fi acolo. Există lideri care flirtează cu alte seturi de 
valori”, au afirmat oficiali europeni, făcând referire la controversatele 
reforme judiciare din Polonia şi la „democraţia iliberală” promovată în 
Ungaria de premierul Viktor Orban, precum şi la refuzul acestor ţări de a 
accepta politica de deschidere faţă de migranţi. (RO) 
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 România se alătură celor 24 de țări UE care vor coopera în domeniul 
inteligenței artificiale și tehnologia blockchain 
România a decis să se alăture inițiativei UE privind cooperarea   în domeniul 
Inteligenței Artificiale (AI), în încercarea de a ține pasul cu investițiile făcute 
de SUA și China. România, Cipru, Croația și Grecia erau singurele state UE 
care nu au semnat declarația la data respectivă.(RO) 

 

 Ești în căutarea unui loc de muncă sau a unui stagiu de practică și ai între 
16 și 24 de ani? Garanția pentru Tineret te ajută să îți atingi obiectivul 
Comisia Europeană pune la dispoziție tuturor celor interesați o hartă 
interactivă cu informații cuprinzătoare. Cei interesați pot face acest lucru în 
trei pași, de la înregistrare, întâlnirea cu un consultant, până la obținerea 
unei oferte de calitate în mai puțin de 4 luni din partea Agenției Naționale 
pentru Ocuparea Forței de Muncă. Până în prezent acest program a ajutat 
16 milioane de tineri, de la debutul derulării sale, în 2014. (RO) 

 

 Franța și Germania vor începe reformarea zonei euro începând cu iunie 
2018 
Franţa şi Germania şi-au stabilit drept obiectiv ca până la summit-ul 
european din iunie 2018 să ajungă la un compromis nu doar privind 
reforma zonei euro, ci și asupra unei reforme de ansamblu a Uniunii 
Europene post-Brexit, între statele membre existând însă numeroase 
divergenţe, cum este cazul revizuirii politicii de azil pentru migranţi. (RO) 

 

 Șefa diplomației europene respinge orice idee de relocare a ambasadelor 
statelor membre UE din Tel Aviv la Ierusalim 
Federica Mogherini confirmă unitatea blocului european în privința 
problematicii relocării ambasadelor statelor membre de la Tel Aviv la 
Ierusalim, precizând că nimeni nu o va face. Mogherini a confirmat această 
poziţie în timpul unei reuniuni desfăşurate la Bruxelles cu reprezentanţi ai 
Organizaţiei de Cooperare Islamică şi în prezenţa ministrului palestinian de 
externe. (RO) 

 

 

 Divergențe privind proiectul de impozitare a giganților digitali  
Dezbătut pentru prima oară în cadrul Consiliului Ecofin, proiectul legislativ 
privind impozitarea giganților digitali prezentat de Comisia Europeană a 
fost primit cu scepticism de unele state membre și de Secretarul General al 
OCDE, care a cerut o abordare internațională, mai degrabă decât o 
abordare europeană. (FR) 

 

 SUA amână până la 1 iunie 2018 aplicarea tarifelor vamale pentru UE, 
Canada şi Mexic. Comisia Europeană consideră că astfel este prelungită 
incertitudinea de pe pieţe 
Administraţia americană a decis să prelungească până la data de 1 iunie 
2018 scutirea provizorie de la taxele vamale suplimentare impuse la 
importurile de oţel şi aluminiu pentru Uniunea Europeană, Canada şi 
Mexic. Preşedintele american Donald Trump a promulgat pe 8 martie a.c. 
tarife de 25% asupra importurilor de oţel şi de 10% asupra celor de 
aluminiu, scutind imediat Canada şi Mexicul. La sfârşitul lui martie, el a 
scutit provizoriu şi UE. (RO) 

 

 Bulgaria solicită Uniunii Europene eliminarea standardelor duble la 
alimente. Premierul Boiko Borissov: Unitatea UE înseamnă un singur 
standard 
Bulgaria solicită Uniunii Europene eliminarea ”standardelor duble” puse în 
aplicare de companiile alimentare care vând produse cu o calitate ce 
variază, sub aceeași marcă în regiunile din estul și vestul blocului 
comunitar. Vera Jourova, comisarul pentru justiţie, consumatori şi egalitate 
de gen: ”(…) Comisia Europeană a emis un aviz juridic în care se arată că 
astfel de diferenţe calitative sunt necinstite şi problema” ar putea fi 
rezolvată foarte curând. (RO) 
 

 Statele din est se simt „ridiculizate” de propunerea de buget a Comisiei 
Europene ce va fi publicată pe 2 mai 2018 
Mai multe state din estul UE se simt „ridiculizate” și „îngrijorate” de 
propunerea Comisiei Europene cu privire la viitorul cadru financiar 
multianual post-2020, document ce ar putea cuprinde mai multe alocări 
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pentru statele din sud decât pentru cele din est și care urmează a fi 
publicat de executivul european la data de 2 mai 2018. (RO) 

 

 Reforma franceză în domeniul dreptului de azil ar putea fi în dezacord cu 
legislația europeană 
După o săptămână de dezbatere, proiectul de lege privind azilul a fost 
adoptat în prima lectură de către deputații francezi (cu 228 voturi pentru și 
139 împortivă), unele dispoziții putând fi contrare legislației europene. (FR) 
(EN) (DE) 

 

 Comisia promite 1,5 miliarde până în 2021 pentru inteligența artificială 
Comisia Europeană intenționează să investească 1,5 miliarde de euro în 
inteligența artificială până în 2021. Această tehnologie emergentă este 
utilizată în robotică și în servicii precum predicția climatică și instrumentele 
de monitorizare medicală care analizează volume mari de date. În plus față 
de cele 1,5 miliarde de euro promise, Comisia se bazează pe o investiție 
totală de 20 de miliarde de state și companii. Din 2021, investițiile ar trebui 
să fie de 20 de miliarde de euro pe an. (FR) (EN) (DE) 

 

 Conflictul toponimic dintre Grecia și Fosta Republică Iugoslavă a 
Macedoniei (FYROM) ar putea fi rezolvat în următoarele două săptămâni  
Johannes Hahn, comisarul european pentru politica de vecinătate 
și extindere: "(…) Sunt optimist și cred că în următoarele două săptămâni 
vom găsi o soluție. Cel puțin o soluție care va deschide calea pentru 
negocierile de aderare ale FYROM ". (FR) (EN) (DE) 
 
 

 Planul Juncker ajunge la 284 miliarde de euro 
Planul de investiții creat după criza financiară a mobilizat până în prezent 
284 miliarde de euro, în principal din capital privat, adică mai mult de 
jumătate din obiectivul său pentru 2020. De aproape o treime (28%) din 
cele 284 de miliarde de euro au beneficiat de IMM-urile europene,  
proiectele de cercetare și dezvoltare și inovarea reprezentând aproximativ 
22% din fonduri, la fel ca și inițiativele în materie de energie. (FR) (DE) 

 

 Federica Mogherini nu pune sub semnul întrebării respectarea de către 
Iran a acordului nuclear, după afirmațiile lui Benjamin Netanyahu privind 
un program nuclear iranian secret: 
Șefa diplomației europene a precizat că acuzațiile prim-ministrului israelian 
Benjamin Netanyahu referitoare la Iran, și anume că Israelul dispune de noi 
”probe concludente” despre ”un plan secret” pe care Iranul l-ar putea activa 
în orice moment pentru a se dota cu bomba atomică, nu pun sub semnul 
întrebării respectarea de către Teheran a acordului din 2015 privind 
programul nuclear. (RO) 

 

 Comisia Europeană amenință cu o inițiativă legislativă împotriva știrilor 
false 
Executivul european a oferit platformelor online termen până în luna iulie 
2018 pentru a elabora un cod de conduită menit să limiteze informațiile 
false în rețelele sociale. Dar dacă această strategie nu va reduce 
răspândirea campaniilor de dezinformare și numărul de conturi false de pe 
platforme, executivul European intenționează să legifereze acest subiect 
până în decembrie 2018. (FR) (EN) 
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