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COMISIA EUROPEANĂ 

 

 

Educație, cultură, tineret și sport

DiscoverEU 

În cadrul primei runde a inițiativei DiscoverEU, lansată de Comisia Europeană, peste 100.000 de tineri din toate statele membre au depus cereri pentru 
permise de călătorie gratuite în cursul unei perioade de două săptămâni, care s-a încheiat la 26 iunie a.c. Lista finală a câștigătorilor a fost confirmată în data 
de  27 iunie a.c., în conformitate cu criteriile de atribuire anunțate. 

Cei 15.000 de câștigători vor fi în curând contactați pentru a-și putea face rezervările de călătorie. Aceștia vor călători, fie individual, fie în grupuri de 
maximum cinci persoane, timp de până la 30 de zile, vor putea vizita între una și patru destinații europene din afara țării lor de origine. Toate călătoriile se vor 
desfășura în perioada 9 iulie - 30 septembrie 2018. În general, tinerii vor călători cu trenul, iar în cazuri excepționale, vor fi utilizate modalități alternative de 
transport.  

Tinerii vor primi bilete de călătorie gratuite în conformitate cu distribuirea stabilită pentru fiecare stat membru al UE. Alocarea biletelor de călătorie se 
bazează pe cota de populație a statelor membre în raport cu populația totală a Uniunii Europene. În cadrul acestei runde, cota de permise de călătorie pentru 
fiecare stat membru a fost atinsă pentru toate țările. 

Întrucât 2018 este Anul European al Patrimoniului Cultural, cei care călătoresc vor avea șansa de a participa la numeroasele manifestări care vor fi 
organizate cu acest prilej, în perioada de vară. Înainte de a-și începe călătoriile, ei vor primi linkuri către informații utile referitoare la modul în care trebuie să 
își pregătească călătoria, precum și la cum să profite din plin de aceasta, sfaturi privind itinerariile, o utilizare inteligentă a bugetului disponibil pentru călătorie 
lor, precum și informații despre drepturile pasagerilor. 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4088_ro.htm
https://europa.eu/youth/discovereu_ro
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4088_ro.htm
https://europa.eu/cultural-heritage/european-year-cultural-heritage_ro
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Comerț  

Barierele în calea comerțului  

Conform raportului anual privind barierele în calea comerțului și a 
investițiilor1, prezentat în data de 26 iunie 2018, Comisia Europeană a 
eliminat cel mai mare număr de până acum de bariere din calea comerțului 
cu care se confruntă întreprinderile din UE care își desfășoară activitatea în 
străinătate. Exportatorii europeni au raportat o creștere importantă a 
protecționismului în 2017. Raportul se bazează în totalitate pe plângerile 
concrete primite de Comisie din partea întreprinderilor europene și se 
publică anual, încă de la începutul crizei economice din 2008. 

Datorită strategiei consolidate de acces pe piața UE, în 2017 au fost 
eliminate un număr de 45 de bariere  - de peste două ori mai multe decât 
în anul 2016. Au fost înlăturate bariere în 13 sectoare principale de export 
și investiții ale UE, inclusiv aeronave, automobile, ceramică, TIC și 
electronice, utilaje, medicamente, dispozitive medicale, materiale textile, 
pielărie, agricultură și alimente, oțel, hârtie și servicii. În total, numărul de 
bariere eliminate de Comisia Juncker s-a ridicat la 88. 

Numai datorită eliminării acestor bariere între 2014 și 2016, 
întreprinderile din UE au exportat, în 2017, mărfuri cu o valoare 
suplimentară de 4,8 miliarde euro. Acesta este echivalentul beneficiilor 
aduse de numeroasele acorduri comerciale încheiate de UE. 

Raportul arată, de asemenea, că în anul 2017 au fost înregistrate 
totuși 67 de bariere noi, cu un total al barierelor existente de 396 - între 57 
de parteneri comerciali diferiți din întreaga lume. Acest lucru confirmă 
tendința îngrijorătoare către protecționism identificată în anii anteriori. 
China a prezentat cea mai mare creștere de noi bariere în 2017, fiind 
urmată de Rusia, Africa de Sud, India și Turcia.  

 

                                                 
1 Raport 
 

 

Regiunea mediteraneană a arătat o creștere notabilă a barierelor 
pentru întreprinderile din UE. Primele nouă țări ca număr de bariere în 
calea comerțului aflate încă în vigoare sunt toate economii care fac parte 
din G20. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/156978.htm
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Locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate  

Dialogul economic și comercial la nivel înalt 

Uniunea Europeană și China au participat, în data de 25 iunie 2018, la Beijing, la cea de-a șaptea ediție anuală a Dialogului economic și comercial la 
nivel înalt UE-China. 

Discuțiile au acoperit o gamă largă de teme strategice având ca preocupare generală „Valorificarea oportunităților oferite de globalizare”. Printre 
subiectele abordate s-au numărat guvernanța economică mondială, sprijinul pentru sistemul comercial multilateral, chestiuni legate de comerț și investiții, în 
special legate de negocierile privind un acord de investiții și privind indicațiile geografice, precum și economia digitală, cooperarea în domeniul mediului și al 
schimbărilor climatice și conectivitatea. 

Dialogul s-a desfășurat la momentul potrivit pentru a pregăti viitorul Summit UE-China care va avea loc în capitala chineză. Reuniunea a fost co-
prezidată de vicepreședintele Comisiei, Jyrki Katainen, și de viceprim-ministrul Consiliului de Stat chinez, Liu He, responsabil de relațiile cu UE și cu SUA. 

Ambele părți au convenit să prezinte oferte reciproce de acces pe piață cu ocazia viitorului summit, pentru a da un impuls politic acordului cuprinzător 
UE-China privind investițiile, atât în ceea ce privește liberalizarea acestora, cât și protecția lor. 

UE și China și-au exprimat sprijinul în favoarea sistemului comercial multilateral bazat pe norme, în cadrul căruia Organizația Mondială a Comerțului 
(OMC) joacă un rol central. UE și China au convenit să instituie un grup de lucru pentru a coopera în mod concret cu privire la o serie de reforme menite să 
ajute OMC să facă față noilor provocări și să elaboreze, în continuare, norme în domenii-cheie relevante pentru crearea unor condiții de concurență echitabile 
la nivel mondial (cum ar fi subvențiile industriale). 

China și-a confirmat angajamentul de a adera la Acordul OMC privind achizițiile publice. UE a solicitat asigurări din partea Chinei că aceasta își va 
negocia aderarea la Acordul privind achizițiile publice pe baza unei oferte ambițioase și cuprinzătoare. 

Vicepreședintele Jyrki Katainen a obținut angajamentul viceprim-ministrului Liu He referitor la accelerarea lucrărilor legate de un acord privind 
indicațiile geografice, cu scopul de a face un anunț în cadrul summit-ului. 

De asemenea, el a îndemnat China să combată supra-capacitatea în sectoare precum producția de oțel și de aluminiu și să prevină supra-capacitatea în 
alte domenii, inclusiv în sectoarele de înaltă tehnologie care intră sub incidența strategiei „Made in China 2025”. 

Discuțiile din cadrul dialogului economic și comercial la nivel înalt au permis ambelor părți să facă progrese în ceea ce privește găsirea unei soluții 
privind extinderea accesului pe piață al anumitor produse, cum ar fi carnea de vită și carnea de pasăre. Ambii copreședinți au convenit să colaboreze 
îndeaproape pentru a combate barierele în calea accesului pe piață, care reprezintă o prioritate pentru ambele părți. 

UE și China au afirmat că, la viitorul summit, vor fi pregătite să semneze un memorandum de înțelegere privind economia circulară și un memorandum 
de înțelegere pentru un sistem de comercializare a certificatelor de emisii, precum și un parteneriat privind oceanele, care să includă activitățile de pescuit. 
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Justiție, consumatori și egalitate de gen  

Acord privind siguranța produselor, care prevede retragerea produselor periculoase 

În data de 25 iunie 2018, patru mari companii de cumpărături on-line (Alibaba - pentru AliExpress, Amazon, eBay și Rakuten - Franța) au semnat un 
acord2 prin care se prevede retragerea mai rapidă a produselor periculoase vândute pe platformele lor.   

Societățile s-au angajat să răspundă la notificările privind produsele periculoase primite din partea autorităților statelor membre, în termen de 2 zile 
lucrătoare și la cele transmise de clienți, în termen de 5 zile lucrătoare. 

Potrivit Eurostat, în 2016, în UE, vânzările on-line au reprezentat 20% din vânzările totale. Totodată, din ce în ce mai multe produse periculoase 
notificate în cadrul sistemului de alertă rapidă sunt vândute on-line. Acest lucru demonstrează necesitatea ca toate piețele on-line să își intensifice eforturile 
vizând retragerea produselor periculoase. Directiva UE privind comerțul electronic introduce proceduri privind notificarea și retragerea conținutului on-line 
problematic, dar nu le reglementează în detaliu. Aceste patru mari piețe on-line au convenit asupra unei serii de angajamente menite să asigure o bună 
protecție a consumatorilor din UE.  

Grupul Alibaba (pentru AliExpress), Amazon, eBay și Rakuten-Franța se angajează să ia următoarele măsuri: 

 să reacționeze în termen de două zile lucrătoare la notificările adresate de autorități punctelor de contact ale companiilor pentru a elimina 
listele cu produse nesigure. Companiile în cauză urmează să monitorizeze situația și să informeze autoritățile cu privire la acțiunile întreprinse; 

 să le ofere clienților proceduri clare privind notificarea listelor cu produse nesigure. Aceste notificări sunt tratate rapid și primesc un răspuns 
adecvat în termen de cinci zile lucrătoare; 

 să consulte informațiile privind produsele rechemate/periculoase disponibile în sistemul de alertă rapidă al UE pentru produsele nealimentare 
periculoase, precum și din alte surse (de exemplu, autoritățile de aplicare a legii) și să ia măsurile necesare în ceea ce privește produsele respective, atunci 
când acestea pot fi identificate; 

 să creeze puncte unice de contact specifice destinate autorităților din statele membre ale UE, pentru notificările cu privire la produsele 
periculoase și pentru facilitarea comunicării pe probleme de siguranță a produselor; 

 să ia măsuri menite să prevină reapariția listelor de produse periculoase deja retrase; 

 să furnizeze informații și formare pentru vânzători cu privire la conformitatea cu legislația UE privind siguranța produselor, să-i oblige să 
respecte legea și să le pună la dispoziție linkul către lista cu legislația UE privind siguranța produselor.  

 

 

                                                 
2 Acordul privind siguranța produselor 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/E-commerce_statistics
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/content/pages/rapex/index_en.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/e-commerce-directive
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/content/pages/rapex/index_en.htm
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/product-safety-and-requirements/consumer-product-safety/product-safety-rules_en
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PARLAMENTUL EUROPEAN 

 

 

În săptămâna 25 iunie – 1 iulie a.c.,  deputații europeni și-au desfășurat activitatea în cadrul  grupurilor și comisiilor parlamentare ale Parlamentului European, la 

Bruxelles - Belgia.   

Statul de drept în Ungaria 

Membrii Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE)3, reuniți în data de 25 iunie a.c., au concluzionat că Ungaria este în pericol de a 
încălca grav  valorile UE, iar Consiliul ar trebui să intervină pentru a preveni acest lucru. 

Deputații europeni au solicitat statelor membre ale UE să inițieze procedura prevăzută la articolul 7 alineatul (1) din Tratatul UE în cazul Ungariei și să  
lămurească dacă există o amenințare sistemică la adresa valorilor fondatoare ale UE, astfel cum sunt consacrate în articolul 2 din Tratatul privind UE. Acestea 
includ respectul pentru democrație, statul de drept și drepturile omului.  

Proiectul de raport4 privind declanșarea unei proceduri prevăzute la articolul 7, pe care Comisia LIBE l-a aprobat, trebuie să fie însă aprobat de plenul 
Parlamentului European. Aceasta ar fi prima dată când Parlamentul European își exercită dreptul de inițiativă cu privire la articolul 7 din TUE.   

Textul propunerii precizează că orice risc de încălcare a acestor valori, așa cum este reflectat în Carta Drepturilor Omului a UE, are un impact asupra 
celorlalte state membre și asupra încrederii reciproce dintre acestea. Deputații europeni observă că situația din Ungaria are un impact negativ asupra imaginii 
Uniunii, precum și asupra eficacității și credibilității sale în apărarea drepturilor fundamentale, a drepturilor omului și a democrației la nivel global. 

Preocupările principale ale Parlamentului se referă la următoarele domenii: funcționarea sistemului constituțional și electoral, independența sistemului 
judiciar, corupția și conflictele de interese, confidențialitatea și protecția datelor, libertatea de exprimare, libertatea academică, libertatea religiilor, libertatea de 

                                                 
3 Comisia LIBE a fost însărcinată, în luna mai 2017, cu studierea situației din Ungaria, în vederea activării articolului 7 alineatul (1) din Tratatul UE. În rezoluția3 sa din mai 2017, Parlamentul 
European a declarat că situația din această țară justifică declanșarea procedurii, ceea ce ar putea duce la sancțiuni pentru Ungaria, inclusiv suspendarea temporară a drepturilor de vot în cadrul 
Consiliului UE.  
4 Proiect de raport privind o propunere prin care invită Consiliul să stabilească, în temeiul articolului 7 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană, existența unui risc clar de încălcare 
gravă de către Ungaria a valorilor pe care se întemeiază Uniunea - 2017/2131(INL), Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, raportor Judith Sargentini 

http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201806/LIBE/LIBE(2018)0625_1/sitt-8280815
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:12012M007
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:12012M007
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0216+0+DOC+XML+V0//RO
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asociere, dreptul la egalitate de tratament, drepturile persoanelor aparținând minorităților, inclusiv 
romii și evreii, drepturile fundamentale ale migranților, ale solicitanților de azil și ale refugiaților, 
drepturile economice și sociale. 

Propunerea de rezoluție5 reamintește că aderarea Ungariei la UE, care necesită respectarea și 
promovarea valorilor incluse în articolul 2 din TUE, a fost „un act voluntar bazat pe o decizie suverană, 
cu un larg consens asupra întregului spectru politic maghiar”.  

Raportorul european Judith Sargentini (Greens / EFA, NL) a declarat că: „(…) Ne confruntăm cu 
o situație gravă care trebuie rezolvată imediat. Susținem drepturile cetățenilor Ungariei și ale valorilor 
europene în UE. Timpul acordat guvernului maghiar a înrăutățit situația. Acesta este motivul pentru 
care Parlamentul trebuie să ia măsuri.” 

Propunerea adoptată de Comisia LIBE va fi supusă votului în plenul Parlamentului European, în 
sesiunea din luna septembrie a.c. Pentru a fi adoptată, este nevoie de susținerea unei majorități 
absolute a deputaților în Parlamentul European, două treimi din voturile exprimate, respectiv 376 de voturi. 

Euronest: realizarea reformelor - cea mai bună cale de urmat pentru partenerii estici  

Realizarea reformelor reprezintă cea mai bună modalitate de abordare a provocărilor cu care se confruntă țările din UE și din Parteneriatul estic, cum ar 
fi securitatea și migrația, au fost de părere deputații naționali și europeni, în cadrul celei de-a 7-a sesiuni a Euronest6, desfășurată în perioada 26 – 27 iunie a.c., 
la Bruxelles. 

„(…) În ultimii 7 ani, această Adunare Parlamentară s-a ocupat de multe aspecte ale vieții economice, politice și culturale. Ne întâlnim pentru a face 
schimb de opinii, pentru a învăța unul de celălalt, și pentru a ne consolida libertatea și suveranitatea. Este foarte important ca deciziile pe care le luăm să se 
transforme în beneficii directe pentru cetățenii țărilor partenere și  statele membre UE” - a declarat vice-președintele Parlamentului European, dl Zdzisław 
Krasnodębski (ECR, PL), la deschiderea sesiunii Adunării Parlamentare Euronest, care a reunit deputați naționali și europeni naționali din Armenia, Azerbaidjan, 
Georgia, Moldova și Ucraina pentru a dezbate provocările comune din Parteneriatul Estic. 

La rândul său, președintele Adunării Euronest, Rebecca Harms (Green /EFA, DE), a sugerat că ar trebui să se concentreze pe explorarea unor modalități 
mai bune de a ajuta țările partenere să realizeze reforme și să facă față provocărilor de securitate regionale, inclusiv cele privind furnizarea de energie și 

                                                 
5 Propunere de rezoluție a Parlamentului European privind o propunere prin care invită Consiliul să stabilească, în temeiul articolului 7 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană, 
existența unui risc clar de încălcare gravă de către Ungaria a valorilor pe care se întemeiază Uniunea - 2017/2131(INL) 
6 Adunarea Parlamentară Euronest este un forum parlamentar care promovează asocierea politică și integrarea economică ulterioară între Uniunea Europeană și partenerii europeni din Europa 
de Est. A fost înființată la 3 mai 2011, la Bruxelles, ca instituție parlamentară a Parteneriatului Estic al UE. Forumul se reunește o dată pe an, și urmărește să promoveze asocierea politică și 
integrarea economică ulterioară între UE și vecinii săi din Est: Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Moldova și Ucraina. Parlamentul European deleagă 60 de membri, iar partenerii estici fiecare câte 
10. Belarus nu participă încă la activitățile Adunării, însă parlamentarii din Belarus vor fi bineveniți odată ce au fost îndeplinite condițiile politice. 
 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/LIBE/PR/2018/06-25/1150563RO.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96815/JUDITH_SARGENTINI_home.html
http://www.europarl.europa.eu/euronest/en/home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/28233/REBECCA_HARMS_home.html
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infrastructură, atacurile cibernetice, știrile false, crima organizată și migrația. „(…) UE trebuie, de asemenea, să joace un rol mai activ în soluționarea pașnică a 
conflictelor înghețate" - a adăugat dna Harms.  

Președintele Adunării Parlamentare a Republicii Moldova, co-președinte al Adunării Euronest, dl Marian Lupu, a făcut o trecere în revistă a pașilor 
întreprinși în ultimii 2 ani pentru a sprijini activitatea Adunării, anume: înființarea unui grup de lucru ad-hoc cu privire la acordurile de asociere și promovarea 
modelului „Parteneriatul Estic Plus", care ar putea duce, în final, la aderarea partenerilor estici la Uniunea vamală și la cea energetică a UE sau la Spațiul 
Schengen. Sesiunea plenară a Euronest, a adoptat rezoluții privind securitatea regională, investițiile străine directe, eficiența energetică și căile de combatere a 
muncii nedeclarate, și a dezbătut modul de combatere a spălării banilor și a corupției. 

 

Acordul privind înființarea unui Corp european de solidaritate al UE 

În cadrul negocierilor, reprezentanții Parlamentul European și ai Președinției bulgare a Consiliului UE au aprobat informal un acord cu privire la 
înființarea7 unui Corp european de solidaritate, care să ofere oportunități de voluntariat în jurul UE. Acesta va fi punctul de deschidere  al activităților de 
solidaritate din UE și va oferi tinerilor posibilitatea de a se oferi voluntari sau de a lucra în proiecte de care pot beneficia comunitățile.  

Pe parcursul negocierilor, delegația PE a decis că 20% (respectiv suma de 76 milioane euro) din finanțarea acestei inițiative sunt fonduri noi, iar 80% vor 
proveni din redistribuirea altor programe, fără reduceri majore pentru programul Erasmus+. 

Bugetul de 375,6 milioane euro va fi disponibil pentru perioada 2018-2020, iar Parlamentul European a reușit să asigure un procent de 90% pentru 
finanțarea activităților de voluntariat și 10% pentru stagii și plasări de locuri de muncă. Acest lucru va ajuta participanții să dobândească abilități și cunoștințe 
pentru viitoarele lor perspective pe termen lung. 

De asemenea, negociatorii PE s-au asigurat că în cadrul programului se vor desfășura o multitudine de activități, în domenii cum ar fi: educația, sănătatea, 
protecția mediului, prevenirea dezastrelor, furnizarea de produse alimentare și nealimentare, solidaritatea, precum și primirea și integrarea migranților și a 
solicitanților de azil. O prioritate va fi acordată activităților non-profit. 

                                                 
7 COM(2017)262 - 2017/0102(COD) - Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a cadrului juridic al Corpului european de solidaritate și de modificare a 
Regulamentelor (UE) nr. 1288/2013, (UE) nr. 1293/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 1306/2013 și a Deciziei nr. 1313/2013/UE  și  Fisa de procedură   
 

https://europa.eu/youth/solidarity_en
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2017:0262:FIN:RO:PDF
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/0102(COD)


 

10 

Negociatorul principal al Parlamentului European, dna 
Helga Trüpel (Greens / EFA, DE), a precizat că: „(..) Suntem pe 
cale să realizăm acest proiect fantastic, care va oferi tinerilor 
șansa de a participa la proiecte de care vor beneficia 
comunitățile din întreaga Europă. Programul reprezintă un pas 
important pentru consolidarea solidarității în Europa. Consiliul 
UE a văzut, în cele din urmă, un sens pentru acest proiect și a 
prezentat fondurile necesare pentru a-l face viabil. De asemenea, 
va fi certificat cu o etichetă de calitate pentru a-i asigura pe 
tineri că beneficiază de îngrijire de calitate, de cazare și de plată. 
Aceste standarde adecvate îi vor proteja împotriva exploatării și 
vor proteja, totodată, locurile de muncă ale tinerilor voluntari, 
considerate  sub cotate.”  

Textul acordului informal va trebui adoptat mai întâi de 
Comisia pentru cultură și educație (CULT) din cadrul PE. Va urma 
un vot în plen, în luna septembrie a.c., pentru aprobarea noilor 
reguli.  

 

Pentru Summit-ul UE din 28-29 iunie a.c., Parlamentul vrea soluții comune bazate pe 

solidaritate 

Deputații europeni îndeamnă liderii UE să elaboreze o soluție la impasul actual privind migrația și azilul și să-și sublinieze disponibilitatea de a începe 
discuțiile pentru a reforma regulile existente. 

Înaintea Consiliului European din perioada 28-29 iunie a.c., în cadrul căruia liderii UE au discutat despre cum să se ocupe cel mai bine de fluxul 
migranților și al solicitanților de azil, deputații europeni subliniază că Europa are nevoie de un sistem european comun eficient de azil, care să respecte  
drepturile fundamentale, asociate cu consolidarea controalelor la frontieră și consolidarea securității.  

Parlamentul European și-a adoptat deja poziția cu privire la toate dosarele legislative legate de reforma politicii UE în materie de azil și este pregătit să 
înceapă discuțiile cu miniștrii UE. 

Claude Moraes (S&D, Regatul Unit), președintele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE), a declarat că: „(…) Pentru migrație, 
Consiliul European trebuie să prezinte soluții cuprinzătoare, umanitare și eficiente, în cadrul acestei reuniuni. Parlamentul European și-a desfășurat activitatea în 
calitate de co-legiuitor prin prezentarea poziției sale la Dublin. Odată cu reforma sistemului european comun de azil, soluția pentru o abordare a UE bazată pe 
solidaritate și responsabilitate partajată se află pe masă, iar Consiliul trebuie să acționeze acum, iar dacă nu este posibil să se ia o decizie prin unanimitate, este 

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/28240/HELGA_TRUPEL_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/es/4519/CLAUDE_MORAES_home.html
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timpul să se decidă cu majoritate. (…) Cazurile navelor de salvare Aquarius și Lifeline ne-au arătat încă o dată importanța unei abordări decente și umane la 
nivelul UE, iar Consiliul nu mai poate bloca Regulamentul Dublin, care reprezintă cheia. (…) Nu vom sprijini soluții de politică neviabile, cum ar fi dezorganizarea 
care pune în pericol drepturile omului. Aceasta este o linie roșie pentru Parlamentul European.” 

Cecilia Wikström (ALDE, SE), raportor a Parlamentului European pentru reforma Regulamentului Dublin, a adăugat: „ (…) Parlamentul European a fost 
gata să înceapă negocierile privind Regulamentul Dublin8. În timpul summit-ului, sper că guvernele UE sunt dispuse să-și lase la o parte diferendurile pentru a 
permite începerea negocierilor între Parlament și Consiliu”. (…)  „Trebuie să găsim căi de urmat care să permită crearea unui sistem funcțional de azil cu un sprijin 
adecvat pentru statele de frontieră, responsabilități comune și gestionarea corectă a frontierelor noastre externe. Fără astfel de negocieri, stăm cu mâna goală 
cu sistemul actual de azil eșuat și fără răspunsuri pentru cetățeni " - a concluzionat Wikström. 

Parlamentul European și statele membre au ajuns la înțelegeri preliminare cu privire la alte dosare ale pachetului privind azilul, cum ar fi Directiva privind 
condițiile de primire9 , noul regulament privind calificarea10 și noua Agenție UE pentru azil11

, dar acestea pot fi confirmate numai dacă există un acord privind 
regulamentul Dublin de bază. S-au înregistrat progrese semnificative în cadrul discuțiilor privind un sistem Eurodac consolidat și un nou cadru al UE pentru 
reinstalare. 

Regulamentul actualizat privind procedurile 12 și revizuirea Cărții albastre a UE pentru lucrătorii cu înaltă calificare13 reprezintă alte două propuneri 
pentru care trebuie să se ajungă la un acord înainte de sfârșitul legislaturii. 

 

 

 

                                                 
8 Parlamentul European a adoptat, în noiembrie 2017, mandatul său privind reforma Regulamentului de la Dublin, care determină statul membru responsabil cu soluționarea unei cereri de azil 
și reprezintă elementul central al unei reforme cuprinzătoare a politicii UE în materie de azil, însă negocierile asupra formei finale a textului vor începe doar după ce statele membre vor conveni 
asupra poziției lor. Deputații europeni au solicitat în repetate rânduri Consiliului să arate o voință politică reală de a continua reformele și de a pune capăt persoanelor care mor în Marea 
Mediterană, în timp ce încearcă să ajungă în Europa. 
9  COM(2016)465 - 2016/0222(COD) - Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a standardelor pentru primirea solicitanților de protecție 
internațională(reformare) 
10 COM(2016)466 - 2016/0223(COD) - Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind standardele referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească 
resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecție internațională, la un statut uniform pentru refugiați sau persoanele eligibile pentru protecție subsidiară și la 
conținutul protecției acordate și de modificare a Directivei 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisanților țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen lung 
11 COM(2016)271 - 2016/0131(COD) - Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția pentru Azil a Uniunii Europene și de abrogare a Regulamentului (UE) 
nr. 439/2010 
12 COM(2016)467 - 2016/0224(COD) - Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei proceduri comune în materie de protecție  internațională în 
Uniune și de abrogare a Directivei 2013/32/UE 
13 COM(2016)378 - 2016/0176(COD) - Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru ocuparea 
unor locuri de muncă înalt calificate  
 

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96677/CECILIA_WIKSTROM_home.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=LEGISSUM:l33153
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32013L0033
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32013L0033
https://epthinktank.eu/2017/02/09/reform-of-the-dublin-system-eu-legislation-in-progress/
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2016:0465:FIN:RO:PDF
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20160466.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20160271.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20160467.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20160378.do
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PREŞEDINŢIA BULGARĂ Ă A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 

 

 

 

 

 

Consiliul de Afaceri Externe  

Reuniunea, care a avut loc în data de 25 iunie a.c., a fost prezidată de Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe, dna Federica Mogherini. Principalele 
teme dezbătute au fost cooperarea în materie de securitate şi apărare, cooperarea UE-NATO, stadiul evoluţiilor din Yemen, situaţia din Myanmar/Birmania, 
Cornul Africii şi Marea Roşie și strategia globală a UE. 

În cadrul dezbaterilor privind cooperarea în materie de securitate și de apărare, miniștrii afacerilor externe și miniștrii apărării au abordat inițiative-cheie 
din domeniul apărării, inclusiv cooperarea structurată permanentă (PESCO), mobilitatea militară, inițiativele propuse în contextul viitorului cadru financiar 
multianual (Fondul european de apărare și Instrumentul financiar european pentru pace), combaterea amenințărilor hibride și importanța consolidării rezilienței 
UE față de astfel de amenințări, precum și dezvoltarea capabilităților civile. La finalul dezbaterilor, Consiliul a adoptat concluzii privind securitatea şi apărarea şi o 
decizie de stabilire a unor norme de guvernanţă pentru proiectele desfăşurate în cadrul PESCO. Totodată, a fost aprobată componenta generală la nivel înalt a 
cerinţelor militare pentru mobilitatea militară în UE şi în afara acesteia. 

Privind cooperarea UE-NATO, miniştrii de externe şi miniştrii apărării, alături de secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, au salutat colaborarea 
continuă în materie de securitate şi apărare dintre cele două părți. Aceștia au evidenţiat progresele importante înregistrate cu privire la cele 74 de acțiuni 
concrete de punere în aplicare a declarației comune din iulie 2016 a președintelui Consiliului European, a președintelui Comisiei Europene și a secretarului 
general al NATO.  

Împreună cu trimisul special al ONU, dl. Martin Griffiths, miniştrii pentru afaceri externe au discutat despre consolidarea procesului de pace condus de 
ONU în Yemen. În acest context, Consiliul a adoptat concluzii privind recentele intensificări ale operaţiunilor militare în portul şi în jurul portului Hodeidah, prin 
care sunt expediate 70% din importurile de alimente. Miniştrii au reiterat faptul că nu poate fi vorba despre o soluţie militară pentru conflict ci doar de o pace 
durabilă ca rezultat al negocierilor cu părţile interesate, inclusiv cu societatea civilă. 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10246-2018-INIT/en/pdf
http://www.consilium.europa.eu/media/35786/council-decision-pesco-projects.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_nato_factsheet_04-06-2018_en.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10369-2018-INIT/en/pdf
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În ceea ce priveşte situaţia din Cornul Africii şi Marea Roşie, Consiliul a adoptat concluzii în care a subliniat importanţa geopolitică şi strategică a regiunii 
pentru comerţul mondial şi pentru economia şi stabilitatea globală din regiune, precum şi sprijinul pentru eforturile depuse în vederea creării unui forum 
regional organizat şi favorabil incluziunii pentru dialog şi cooperare în jurul Mării Roşii. 

Referitor la punerea în aplicare a Strategiei globale a UE, miniştrii au salutat progresele semnificative realizate, evidenţiate în cel de-al doilea Raport 
privind punerea în aplicare a Strategiei globale a UE din iunie 2018 şi au apreciat că se impun, în continuare, eforturi pentru realizarea obiectivelor identificate. 

De asemenea, Consiliul a adoptat priorităţile UE pentru Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) pentru perioada septembrie 2018 - septembrie 2019 și 
pentru cea de-a 73-a Adunare Generală a ONU. Prioritatea principală a UE va fi stimularea multilateralismului. Aceasta înseamnă transpunerea angajamentului 
într-o agendă multilaterală proactivă. Cea de-a 73-a sesiune a  Adunării Generale a ONU va pune accentul pe consolidare şi reciprocitate după cum urmează: 

– UE va urmări o abordare integrată, bazându-se pe toate instrumentele şi politicile sale, în sprijinul prevenirii conflictelor. În anul următor, UE va 
intensifica şi mai mult cooperarea cu ONU în domeniul medierii, care este un instrument esențial pentru promovarea păcii, şi va intensifica eforturile de a 
întreprinde acţiuni comune de mediere pentru asigurarea păcii şi a preveni conflictele. 

- UE va promova şi va proteja drepturile omului, în temeiul agendei universale pentru progres, printr-un cadru general şi comun de acţiune până în anul 
2030.  

- UE va urmări accelerarea acţiunilor în domeniul mediului şi operaţionalizarea Acordului de la Paris şi va continua să se implice activ în negocierile ONU 
privind un Pact global pentru mediu. De asemenea, va fi un an decisiv pentru Pactul Global privind refugiaţii şi pentru Pactul global privind migraţia sigură, 
ordonată şi regulată având la bază Declarația de la New York privind refugiaţii şi migranţii din septembrie 2016. UE şi statele membre se angajează pro-activ în 
procesele ONU prin plasarea fermă pe agenda ONU a problemei migraţiei şi a refugiaţilor.  UE va continua să se angajeze în direcția unui sistem de răspuns 
umanitar îmbunătățit, respectând pe deplin principiile umanitare ale umanității, neutralitatea, imparțialitatea și independența. 

Totodată, priorităţile UE au vizat atât regimul mondial de neproliferare a armelor nucleare și dezarmarea, cât și prevenirea și combaterea terorismului și 
a extremismului violent.  

La finalul reuniunii, Consiliul a adoptat concluzii cu privire la regiunea Sahel/Mali şi, ţinând cont de situaţia din Myanmar/Birmania,  a decis sancţionarea a 
7 persoane, membrii ai armatei, ai poliţiei şi ai poliţiei de frontieră, ca urmare a implicării sau a legăturii acestora cu atrocităţile şi încălcările grave ale drepturilor 
omului comise împotriva populaţiei Rohingya din statul Rakhine.  

De asemenea, Consiliul a decis să supună măsurilor restrictive 11 persoane care dețin funcții oficiale în Venezuela. Persoanele incluse pe listă sunt 
responsabile de încălcări ale drepturilor omului și de subminare a democrației și a statului de drept. Aceste decizii a fost adoptate fără dezbatere. 

 

 

 

 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10027-2018-INIT/en/pdf
https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/eugs_ro_version.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eugs_annual_report_year_2.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10056-2018-INIT/en/pdf
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/06/25/myanmar-burma-eu-sanctions-7-senior-military-border-guard-and-police-officials-responsible-for-or-associated-with-serious-human-rights-violations-against-rohingya-population/pdf
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/06/25/venezuela-eu-adds-11-officials-to-sanctions-list/pdf
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Consiliul pentru Mediu 

În data de 25 iunie 2018, a avut loc, în Luxemburg, reuniunea Consiliului 

pentru mediu. Pe  ordinea de zi s-au aflat subiecte precum: economia 

circulară, apa potabilă și standardele privind CO2 pentru autoturisme și 

camionete. 

Consiliul a adoptat concluziile  cu privire la punerea în aplicare a 

planului de acțiune al UE pentru o economie circulară,  care urmărește  

să reducă generarea deșeurilor la minim și să păstreze valoarea 

produselor, a materialelor și a resurselor în economie cât mai mult timp 

posibil. Scopul planului de acțiune este de a impulsiona tranziția către  o 

economie circulară care promovează un model economic durabil cu 

emisii scăzute de dioxid de carbon, eficient din punct de  vedere al 

utilizării resurselor și competitiv. Planul de acțiune cuprinde obiective pe termen lung ce vizează reducerea ratelor de stocare a deșeurilor în depozite și 

creșterea ratelor de reutilizare și reciclare. Concluziile oferă un set de orientări Comisiei cu privire la realizarea obiectivelor din  planul de acțiune al UE pentru o 

economie circulară, Strategia europeană privind materialele plastice, precum și măsuri pentru abordarea interfeței dintre reglementările privind substanțele 

chimice, produsele și deșeurile. În concluzii s-a pus accent pe transformarea modului în care produsele din plastic sunt proiectate, fabricate, utilizate și reciclate 

în UE și pe regândirea obiceiurilor de consum. S-a exprimat nevoia de a se recicla, în cantități mai mari, pentru ca poluarea cu materiale plastice să scadă și să se 

reducă emisiile de CO2. 

Miniștrii au considerat că piața materiilor și produselor reciclate trebuie să se dezvolte considerabil și că numai o creștere sporită a cererii de materii prime 

secundare poate asigura sustenabilitatea economică a sistemelor de colectare, de sortare și de reciclare. Pentru utilizarea unor materiale adecvate pentru 

reciclare, miniștrii au încurajat proiectarea ecologică a materialelor din plastic, consolidarea cerințelor esențiale pentru introducerea pe piață a ambalajelor, 

precum și accelerarea  elaborării unor  standarde de calitate pentru deșeurile din materiale plastice sortate și pentru materialele plastice reciclate. Totodată, s-a 

exprimat susținerea pentru recompensarea eco-inovării în proiectarea produselor și a inovării în reutilizare, sortare și reciclare. 

De asemenea, se recunoaște importanța instrumentelor economice pentru promovarea prevenirii deșeurilor și sporirea reutilizării materialelor plastice și 

a reciclării acestora, fiind evidențiat rolul esențial al achizițiilor publice verzi în direcționarea investițiilor și în stimularea tranziției către o economie circulară 

Recunoscându-se rolul pe care materialele plastice îl au în întreaga lume, s-a exprimat nevoia dezvoltării la nivel mondial a lanțurilor valorice circulare a 

materialelor plastice prin intermediul unor sisteme adecvate de prevenire, colectare, reutilizare și reciclare a deșeurilor din plastic. Totodată, Comisia este 

încurajată să asigure un mai bun control al exportului deșeurilor din plastic, în afara țărilor din Uniune, către țări care nu pot garanta o tratare a deșeurilor care 

să protejeze sănătatea umană și mediul. 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10447-2018-INIT/ro/pdf
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În concluziile s-au evidențiat în mod ferm importanța stabilirii ciclurilor de materiale netoxice, în acest sens solicitându-se Comisiei și statelor membre ca 

în colaborare cu Agenția Europeană pentru Produse Chimice, să definească substanțele care prezintă motive de îngrijorare și care trebuie reduse sau eliminate 

din  produse și deșeuri. Totodată, s-a evidențiat nevoia de a se asigura, cel târziu până în 2030, trasabilitatea prezenței în  materiale a substanțelor care prezintă 

motive de îngrijorare de-a lungul lanțului de aprovizionare, inclusiv în operațiile întreprinse la sfârșitul ciclului de viață. 

Miniștrii mediului au organizat o dezbatere de orientare cu privire la propunerea de reformare a Directivei privind calitatea apei destinată consumului 

uman așa numita ”Directivă privind apa potabilă”. Principalele elemente ale acestei propuneri constau în actualizarea standardelor de calitate a apei, 

introducerea unei abordări bazate pe riscuri în ceea ce privește controlul apei, îmbunătățirea și armonizarea informațiilor privind calitatea apei și serviciile 

oferite consumatorilor, armonizarea standardelor pentru produsele care intră în contact cu apa potabilă și introducerea unor obligații de a îmbunătăți accesul la 

apă. Noile dispoziții privind îmbunătățirea accesului la apă au fost determinate de inițiativa cetățenească europeană privind dreptul la apă „Right2Water”. 

Propunerea Comisiei de reformare instituie două noi obligații pentru statele membre: 1) Să îmbunătățească accesul la apă potabilă și să promoveze utilizarea 

acesteia și 2) Să ia toate măsurile necesare pentru a asigura accesul la apă potabilă al grupurilor vulnerabile și marginalizate. 

Miniștrii și-au exprimat susținerea pentru actualizarea Directivei privind apa potabilă, acordând un rol prioritar procesului de analiză, nevoii de a se 

asigura un nivel ridicat de protecție a sănătății umane. 

Armonizarea standardelor pentru materialele  care intră în contact cu apa  este reglementată de articolul 10 din actuala Directivă privind apa potabilă și 

prevede obligația statelor membre de a proteja sănătatea umană în ceea ce privește substanțele sau materialele utilizate în contact cu apa potabilă, dar lasă 

punerea în aplicare a acestei cerințe la discreția statelor membre. Propunerea de reformare urmărește să înlocuiască actualul articol 10 și să armonizeze  

metodele de testare pentru produsele pentru construcții, care intră în contact cu apa potabilă, prin intermediul standardizării efectuate în temeiul 

Regulamentului privind produsele pentru construcții. În cursul negocierilor desfășurate, o serie de state membre nu au susținut abordarea sugerată de Comisie 

bazată pe Regulamentul privind produsele pentru construcții propunând, în schimb,  introducerea unor cerințe de igienă pentru materialele care intră în contact 

cu apa potabilă.  

 Miniștrii au mai susținut o dezbatere cu privire la Propunerea de regulament privind stabilirea unor noi standarde privind emisiile de CO2 pentru 

autovehicule și camionete. Propunerea vizează, printre altele, să aducă o contribuție la atingerea țintei stabilite de Consiliul European, de reducere cu 30% până 

în 2030 în sectoarele care nu intră în domeniul de aplicare al ETS și la realizarea obiectivelor Acordului de la Paris. În acest scop, Comisia propune noi obiective 

de reducere a emisiilor de CO2 la nivelul UE pentru autovehiculele și camionetele noi, din 2025 până în 2029, și din 2030 în raport cu obiectivele pentru 2021 

stabilite de legislația anterioară: respectiv 15% din 2025 până în 2029, și 30% din 2030. Pentru a promova în mod progresiv adoptarea vehiculelor cu emisii zero 

și cu emisii scăzute (de exemplu, vehicule electrice și cele hibride reîncărcabile), propunerea Comisiei include un mecanism începând din 2025, pentru a stimula 

producătorii să introducă un număr mai mare al acestor vehicule pe piață. În cazul în care cota de vehicule cu emisii zero și cu emisii scăzute ale producătorului 

depășește anumite criterii de referință, producătorul va fi recompensat cu obiective mai puțin stricte privind emisiile de CO2. Din 2025 până în 2029, valoarea de 

referință propusă este de 15% și, începând din 2030, se propune să fie de 30%. 
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Consiliul de stabilizare şi asociere UE-Muntenegru  

În data de 25 iunie a.c., a avut loc la Luxemburg, reuniunea Consiliului de stabilizare şi asociere UE-Muntenegru (AS) care a fost prezidată de ministrul de 
externe al Bulgariei, dna Ekaterina Yaharieva. Comisia Europeană a fost reprezentată de dl Johannes Hahn, responsabil pentru politica europeană de vecinătate 
şi negocieri în vederea extinderii. Delegaţia muntenegreană a fost condusă de dl 
Srdjan Darmanovic, ministrul pentru afaceri externe.  

Consiliul de asociere şi de stabilizare a evaluat progresele înregistrate de 
Muntenegru în pregătirile pentru aderare şi a dezbătut priorităţile pentru 
continuarea activităţilor în cadrul acestui acord. 

În contextul negocierilor de aderare, Consiliul a încurajat Muntenegru să 
continue eforturile de îndeplinire a tuturor criteriilor de referinţă, în special cele 
privind statul de drept, guvernanţa economică şi reforma administraţiei publice. În 
plus, în marja reuniunii a avut loc cea de-a 11-a Conferinţă la nivel ministerial 
privind aderarea Muntenegrului la UE, la care s-a stabilit începerea negocierilor 
privind Capitolul 17 referitor la politica economică şi monetară. Dintr-un total de 35 
de capitole de negociere, au fost deschise 31, dintre care 3 capitole au fost închise 
provizoriu. Următoarele conferințe de aderare vor fi planificate, după caz, în a doua 
jumătate a anului 2018. Negocierile de aderare au fost lansate în luna iunie 2012. 

Consiliul AS a salutat rezultatele obținute de către Muntenegru privind 
planurile de acțiune pentru capitolele 23 și 24 și a încurajat acest stat să pună în 
aplicare reformele și rezultatele concrete în domeniul statului de drept, în special să consolideze experiența acumulată în combaterea corupției și a crimei 
organizate. 

De asemenea, Consiliul a felicitat Muntenegru pentru angajamentul continuu față de cooperarea regională și pentru rolul constructiv în menținerea 
stabilității regionale și a promovării bunelor relații de vecinătate. 

 

 

 

 

http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/06/25/eleventh-meeting-of-the-accession-conference-with-montenegro-at-ministerial-level-luxembourg-25-june-2018/pdf
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Consiliul Afaceri Generale  

Întrunit la data de 26 iunie a.c., la Luxemburg, membrii Consiliul au discutat subiecte precum politica de extindere,  pregătirea pentru reuniunea Consiliului European 
din 28 -29 iunie 2018 și situația statului de drept din Polonia.  

Consiliul a adoptat concluzii privind politica de extindere a UE și procesul de stabilizare și de asociere. UE și-a reafirmat angajamentul față de procesul de 
extindere și față de perspectiva europeană a partenerilor din Balcanii de Vest, așa cum a fost  evidențiat în Strategia Comisiei din 2018. Având în vedere 
progresele realizate de fosta Republică iugoslavă a Macedoniei și de Albania - reformarea și promovarea reconcilierii, a relațiilor de bună vecinătate și dialogul 
politic pentru rezolvarea problemelor de lungă durată -, Consiliul a stabilit pentru iunie 2019  începerea negocierilor de aderare cu acestea. 

De asemenea, Consiliul și-a încheiat pregătirile pentru reuniunea Consiliului European, care va avea loc în perioada 28-29 iunie 2018 prin examinarea 
proiectului de concluzii. Astfel, se va discuta despre politica UE în domeniul migrației și despre comerț, despre o serie de problematici legate de securitate și 
apărare, despre ultimele evoluții în materie de politică externă. De asemenea, Consiliul European ar urma să adopte concluzii privind impozitarea, inovarea și o 
serie de aspecte digitale și să adopte o decizie privind componența 
Parlamentului European. Totodată, se așteaptă ca liderii europeni să 
decidă cu privire la viitoarea gestionare a cadrului financiar multianual și 
să aprobe recomandările integrate specifice fiecărei țări din cadrul 
Semestrului European. 

Referitor la situația statului de drept în Polonia, Consiliul a 
desfășurat o audiere în temeiul art.7 alin. (1) din TUE, în cadrul căreia 
miniștrii au avut  posibilitatea de a avea un schimb de opinii cu 
reprezentanții Poloniei pe marginea preocupărilor identificate în 
propunerea motivată a Comisiei. 

De asemenea, Consiliul a adoptat un set actualizat de norme de 
siguranță în domeniul aviației, inclusiv un mandat revizuit pentru Agenția 
Europeană de Siguranță a Aviației, precum și primele norme stabilite 
vreodată la nivelul UE pentru dronele civile. Împotriva adoptării acestor 
măsuri revizuite au votat Malta și Cipru, iar Slovacia, Cehia și Polonia s-au 
abținut.  

Totodată, Consiliul  a susținut posibilitatea unei propuneri de revizuire a inițiativei cetățenești europene, care să vizeze facilitarea lansării și a maximizării 
impactului inițiativelor, printr-o serie de metode și instrumente, printre care enumerăm: crearea unor puncte de informare în statele membre și a unei 
platforme on-line de colaborare; posibilitatea înregistrării parțiale a inițiativelor; traducerea inițiativelor în toate limbile UE, stabilirea unei perioade de 12 luni 
pentru colectarea semnăturilor și crearea unui serviciu on-line gratuit pentru colectarea și tipărirea acestora, extinderea fazei de examinare și asigurarea unei 
audieri publice cuprinzătoare pentru inițiativele de succes ș.a.  

http://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/gac/2018/06/26/
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180417_strategy_paper_en.pdf
https://tvnewsroom.consilium.europa.eu/event/general-affairs-council-june-2018-1adc2/former-yugoslav-republic-of-macedonia-eu-accession-negotiati-1b4bd
https://tvnewsroom.consilium.europa.eu/event/general-affairs-council-june-2018-1adc2/albania-towards-eu-accession-negotiations-1b4bc
http://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/european-council/2018/06/28-29/
http://www.consilium.europa.eu/en/policies/european-semester/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-16007-2017-INIT/en/pdf
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/06/26/ensuring-aviation-safety-and-safe-use-of-drones-council-signs-off-on-easa-reform/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10063-2018-ADD-1-REV-1/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10063-2018-ADD-1-REV-1/en/pdf
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/06/26/encouraging-participation-council-ready-to-launch-talks-on-a-revised-european-citizens-initiative/
http://www.consilium.europa.eu/ro/media-galleries/gac/2018-06-26-gac/?slide=4
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CONSILIUL EUROPEAN 

 

 

 

În data de  28-29 iunie 2018,  șefii de stat și/sau de guvern s-au reunit la Bruxelles, pentru a găsi soluții cu privire la mai multe subiecte de pe agendă 

precum migrația, securitatea și apărarea, locurile de muncă, creșterea economică și competitivitatea. La finalul reuniunii, după negocieri intense, liderii statelor 

membre au adoptat concluzii care au  evidențiat angajamentele statelor membre, după cum urmează: 

 cu privire la migrație - s-a propus continuarea politicii de consolidare a frontierelor externe ale UE pentru a preveni întoarcerea la fluxurile necontrolate 

din 2015 iar în ceea ce privește ruta central - mediteraneană statele membre și-au exprimat solidaritatea cu „Italia și alte state membre”, angajându-se în 

sprijinirea regiunii Sahel și a pazei de coastă libiene, a comunităților de coastă și de sud și în cooperarea cu statele de origine și de tranzit;  

 în ceea ce privește ruta est-mediteraneană -  s-a exprimat nevoia unor eforturi suplimentare pentru punerea deplină în aplicare a Declarației UE-Turcia, 

pentru prevenirea unor noi treceri din Turcia și stoparea fluxurilor de migranți;  

 cooperarea cu partenerii din regiunea Balcanilor de Vest - sprijinul pentru aceștia rămâne esențial pentru a realiza schimburi de informații privind 

fluxurile de migrație, a preveni migrația ilegală, a spori capacitățile de protecție a frontierelor și a îmbunătăți procedurile de returnare și de readmisie. În 

contextul recentei creșteri a fluxurilor în vestul Mediteranei, UE va sprijini, financiar și în alte moduri, toate eforturile statelor membre, în special ale Spaniei, 

precum și ale țărilor de origine și de tranzit, în special ale Marocului, pentru prevenirea migrației ilegale. 

Statele membre au ajuns la concluzia că este necesară o nouă abordare  pentru a pune capăt modelului de afaceri al persoanelor care introduc ilegal 

migranți,  generând pierderi tragice de vieți omenești. În acest sens, Consiliul European  a îndemnat Consiliul și Comisia Europeană să examineze cu rapiditate 

conceptul de platforme de debarcare regionale, în strânsă cooperare cu țările terțe relevante, precum și cu UNHCR14 și OIM15. Astfel de platforme ar trebui să 

funcționeze făcând distincție între situațiile individuale, cu respectarea deplină a dreptului internațional și fără a crea un factor de atracție. Mai mult, s-a stabilit 

că  trebuie să se realizeze  o distincție între migranții  care ajung pe teritoriul UE,  respectiv între cei care se află într-o situație neregulamentară și care vor fi 

returnați și cei  care au nevoie de protecție internațională. 

                                                 
14 Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați 
15 Organizația Internațională a Muncii 

http://www.consilium.europa.eu/media/35954/28-euco-final-conclusions-ro.pdf
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Consiliul European a convenit asupra lansării celei de a doua tranșe a Instrumentului pentru refugiații din Turcia și, totodată, asupra transferului a 500 

milioane euro din rezerva celui de al 11-lea FED16 către Fondul fiduciar al UE pentru Africa. 

În materie de consolidare a granițelor, șefii de stat și/sau de guvern au hotărât să sprijine mai mult FRONTEX și să aloce mai mulți bani în următorul CFM 

pentru protejarea granițelor externe. 

  În domeniul securității  și al apărării Uniunea va lua măsuri pentru a îmbunătăți apărarea europeană, prin consolidarea investițiilor în domeniul apărării, a 

dezvoltării capabilităților și a pregătirii operaționale. În acest sens, Consiliul European și-a exprimat susținerea pentru îndeplinirea angajamentelor PESCO și 

pentru acțiunile de consolidare a PSAC civilă. Totodată, liderii au apreciat Comunicarea comună privind reziliența Europei la amenințările hibride și chimice, 

biologice, radioactive și nucleare și au îndemnat la adoptarea cât mai curând posibil a unui nou regim de măsuri restrictive al UE pentru a aborda utilizarea și 

proliferarea armelor chimice. 

Consiliul European a aprobat recomandările integrate specifice fiecărei țări, astfel cum au fost discutate de către Consiliu, permițând astfel încheierea 

Semestrului european 2018. S-a exprimat nevoia asigurării unei impozitări echitabile și eficiente, care să fie adaptată la era digitală. În contextul tensiunilor 

comerciale din ce mai accentuate, Consiliul European s-a pronunțat pentru aprofundarea sistemului multilateral bazat pe norme și pentru îmbunătățirea 

funcționării OMC în domenii esențiale precum: negocieri mai flexibile, noi norme în domeniul subvențiilor industriale, reducerea costurilor comerciale. 

Consiliul European s-a pronunțat pentru accelerarea adoptării propunerilor legislative privind piața unică digitală și pentru îmbunătățirea utilizării 

eficiente a datelor în întreaga UE, prin promovarea unor standarde înalte în materie de protecție a datelor. Consiliul European a invitat co-legiuitorii să 

examineze rapid ultimul pachet privind datele. 

Reuniunea la nivel înalt a zonei euro a prilejuit adoptarea unei declarații prin care liderii au convenit cu privire la pachetului bancar. S-a propus demararea 

lucrărilor în privința unei foi de parcurs pentru începerea negocierilor politice cu privire la sistemul european de asigurare a depozitelor. Mecanismul european 

de stabilitate (MES) va asigura mecanismul comun de sprijin bugetar pentru Fondul unic de rezoluție (FUR) și va fi consolidat funcționând pe baza tuturor 

elementelor unei reforme a MES. Eurogrup va pregăti termenii de referință ai mecanismului comun de sprijin bugetar și va conveni asupra unei liste de termeni 

și condiții pentru dezvoltarea în continuare a MES, până în luna decembrie 2018. Reuniunea la nivel înalt a zonei euro va reveni asupra acestor teme în 

decembrie 2018. 

                                                 
16 Prin COM(2018)477 - 2018/0255(NLE) - Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind contribuțiile financiare care trebuie plătite de statele membre pentru finanțarea Fondului european de 
dezvoltare, inclusiv a doua tranșă pentru 2018, se instituie cel de al 11-lea FED și alte fonduri FED care sunt încă deschise (și anume, cel de al optulea, al nouălea și al 10-lea FED), și care sunt  
gestionate în temeiul următorului set de norme: actualul Acord de parteneriat dintre membrii grupului statelor din Africa, Caraibe și Pacific, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele 
membre ale acesteia, pe de altă parte („Acordul de parteneriat ACP-UE”), astfel cum a fost modificat ultima dată; Acordul intern dintre reprezentanții guvernelor statelor membre ale Uniunii 
Europene, reuniți în cadrul Consiliului, privind finanțarea ajutoarelor Uniunii Europene în baza cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020, în conformitate cu Acordul de 
parteneriat ACP-UE, și privind alocarea de asistență financiară pentru țările și teritoriile de peste mări cărora li se aplică partea a patra din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 
(„Acordul intern privind cel de al 11-lea FED”); Regulamentul (UE) 2015/323 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil celui de al 11-lea Fond european de dezvoltare3 
(„Regulamentul financiar aplicabil celui de al 11-lea FED”). 

http://www.consilium.europa.eu/media/36026/29-euro-summit-statement-ro.pdf
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20180477.do
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BREXIT 

 

Stadiul negocierilor dintre Uniunea Europeană și 

Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord 

 

Președinția austriacă a Consiliului gestionează etapa finală a negocierilor pentru Brexit  

Președinția austriacă a Consiliul UE  se suprapune peste etapa finală a negocierilor pentru ieșirea din Uniunea Europeană a Regatului Unit; este perioada 

în care punctele divergente trebuie rezolvate, pentru ca ieșirea Regatului Unit din blocul comunitar să se realizeze în mod ordonat. 

La Consiliul Afaceri Generale (Art. 50) au fost salutate progresele juridice și au fost 

exprimate îngrijorări cu privire la aplicarea teritorială a acordului 

Consiliul Afaceri Generale (articolul 50)17, desfășurat la Luxemburg, în data de 26 June 2018, a fost informat de către negociatorul-șef al UE, dl Michel 

Barnier, cu privire la stadiul negocierilor privind Brexit, accentul fiind pus pe etapele următoare. Miniștrii au făcut observații cu privire la progresele înregistrate 

și la etapele următoare privind subiectele restante, inclusiv în ceea ce privește frontiera dintre Irlanda și Irlanda de Nord, și privind cadrul viitoarei relații cu 

Regatul Unit. De asemenea, miniștrii au examinat proiectul de concluzii care urmează să fie adoptate de Consiliul European (articolul 50) vineri, 29 iunie 2018. 

Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, participant la reuniunile Consiliului Afaceri Generale și Consiliului Afaceri Generale Art. 50,  a 

declarat că „(…) România este pregătită pentru a face față oricăror situații generate de Brexit printr-o abordare coordonată, predictibilă și pro-activă. Prioritatea 

noastră, la momentul actual, vizează depășirea impasului inerent oricărui proces de negociere și agrearea unui acord de retragere, în care să fie inserate toate 

                                                 
17 Concluziile Consiliului Afaceri Generale 

http://www.romania2019.eu/2018/06/26/victor-negrescu-suntem-pregatiti-pentru-a-asigura-presedintia-din-umbra-la-consiliul-uniunii-europene-in-timpul-mandatului-austriei/
http://www.consilium.europa.eu/media/35865/st10553-en18.pdf


 

21 

angajamentele asumate deja de partea britanică, inclusiv în privinţa garantării drepturilor cetăţenilor europeni care trăiesc, lucrează şi studiază în Regatul Unit, 

document care ar deschide calea unei viitoare relații aprofundate între Uniunea Europeană și Marea Britanie“. 

Consiliul European (articolul 50) a avut loc în data de 29 iunie 2018, la Bruxelles 

La 29 iunie 2018, Consiliul European (articolul 50), în format UE 2718, a revizuit stadiul negocierilor privind Brexit și a adoptat concluziile referitoare la 

progresele înregistrate. 

Au fost salutate progresele realizate în ceea ce privește unele părți ale textului juridic al Acordului de retragere, dar, în același timp, au fost exprimate 

îngrijorări legate de aplicarea teritorială a acordului – cu privire specială asupra problemei Gibraltarului, dar și faptul că nu există încă progrese marcante în 

privința problemei irlandeze. Premierul Irlandei, Leo Varadkar, consideră că stadiul actual este „foarte dezamăgitor" și a avertizat că „timpul se scurge". 

Premierul spaniol solicită un acord separat de Brexit pentru a rezolva problema Gibraltarului.  

Trebuie accelerate și lucrările în vederea pregătirii unei declarații politice privind cadrul pentru viitoarea relație. Acest lucru presupune clarificări 

suplimentare, precum și propuneri realiste și funcționale din partea Regatului Unit cu privire la poziția sa referitoare la viitoarea relație. 

Michel Barnier, negociatorul șef al Uniunii Europene, a declarat: „(…) Am făcut progrese, însă rămân în continuare divergenţe mari şi importante, în 

special în ceea ce priveşte Irlanda şi Irlanda de Nord. Vrem o înţelegere şi lucrez la găsirea ei, însă timpul se scurge." 

Dl Donald Tusk, președintele Consiliului European  a declarat cu privire la reuniunea Consiliului European din 29 iunie 2018: „(…)UE27 a luat notă de ceea 

ce s-a realizat până în prezent. Însă mai sunt foarte multe de făcut, iar sarcinile cele mai dificile au rămas încă nerezolvate. Dacă dorim să ajungem la un acord în 

octombrie, avem nevoie de progrese rapide. Acesta este ultimul apel de a pune cărțile pe masă." 

                                                 
18 Concluziile Consiliului European (Articolul 50) 

http://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/european-council/2018/06/29/
https://www.telegraph.co.uk/politics/2018/06/28/theresa-may-faces-chilly-reception-eu-leaders-business-groups/?WT.mc_id=e_DM790266&WT.tsrc=email&etype=Edi_Brx_New_BrexitBreifing&utm_source=email&utm_medium=Edi_Brx_New_BrexitBreifing_2018_06_28&utm_campaign=DM790266
http://www.consilium.europa.eu/media/35986/29-euco-art50-conclusions-ro.pdf
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Premierul britanic a recunoscut, la dineul liderilor europeni, 

necesitatea progreselor pentru un Brexit ordonat. În același timp, a cerut 

întărirea cooperării în domeniul securităţii după Brexit, avertizând că 

Marea Britanie nu va mai putea să partajeze informaţii de securitate 

după Brexit dacă UE insistă să fie respectate regulile care limitează 

cooperarea cu ţări terţe. 

La 29 iunie a.c., Claudia Țapardel, europarlamentar PSD, membru 

în Comisia pentru Afaceri Constituționale a Parlamentului European, a 

avut o întâlnire cu Martin Callanan, secretarul de stat britanic pentru 

Brexit, pe tema provocărilor Brexitului și garantării drepturilor 

cetățenilor UE, implicit ale cetățenilor români rezidenți în Regatul Unit, 

după intrarea în vigoare a acordului de retragere a acesteia din Uniune. 

Oficialul britanic a subliniat că toți cetățenii europeni, inclusiv cei 

500.000 de români, care locuiesc și muncesc în Regatul Unit, vor avea 

dreptul de a aplica pentru obținerea statutului de rezidență permanentă 

– „settled status”. 

 

 

•%09https:/www.agerpres.ro/politica-externa/2018/06/29/brexit-theresa-may-pledeaza-pentru-o-cooperare-sporita-in-domeniul-securitatii--136549
http://www.caleaeuropeana.ro/europarlamentarul-claudia-tapardel-psd-sd-intalnire-cu-secretarul-de-stat-pentru-brexit-guvernul-britanic-a-simplificat-procedura-de-aplicare-pentru-obtinerea-statutului-de-rezidenta-permanenta/


 

23 

SUBIECTE DE ACTUALITATE  

                               

ÎN PRESA EUROPEANĂ 

 

săptămâna 25 iunie – 1 iulie 2018 
 
 
 
 

 

 Bulgaria ar putea lansa la data de 14 iulie a.c. procedura de aderare la zona 
euro 
Premierul Bulgariei, Boiko Borissov, a declarat că va depune statelor 
membre ale Eurogrupului cererea Bulgariei privind mecanismul cursului de 
schimb (ERM II), primul pas pe calea către intrarea în zona euro, care 
defineşte cooperarea în politica cursului de schimb între sistemul băncilor 
centrale din zona euro şi un stat membru al UE care pregăteşte trecerea la 
euro. Detaliile candidaturii bulgare vor fi discutate la 14 iulie a.c., la o 
întâlnire între miniştrii Eurogrupului şi ministrul bulgar al finanţelor. (RO) 
 

 Comisarul european Corina Crețu s-a întâlnit cu preşedintele francez 
Emmanuel Macron pentru a discuta viitorul politicii de coeziune 
Corina Crețu: „(…) am participat la Palatul Elysee, la reuniunea regiunilor 
ultraperiferice, împreună cu președintele Franței, Emmanuel Macron, cu 
ministrul Teritoriilor de peste Mări, Annick Girardin, cu ministrul pe lângă 
Ministrul pentru Europa și al Afacerilor Externe, Nathalie Loiseau și cu 
reprezentanții aleși ai acestor teritorii. În luna octombrie a anului trecut, am 
propus o nouă strategie pentru regiunile ultra-periferice tocmai pentru a 
soluționa împreună provocările cu care se confruntă și a le sprijini în direcția 
creșterii economice. Vom continua să le oferim suportul nostru și în 
următoarea perioadă financiară de după 2020”. (RO) 

 Familia social-democrată europeană se reuneşte la Paris, cu ambiţia de a 
propulsa o nouă generaţie de lideri proeuropeni 
Noul premier spaniol, Pedro Sanchez, fostul premier al regiunii belgiene 
Valonia, Paul Magnette, comisarul european Pierre Moscovici, președintele 
Grupului Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților din Parlamentul 
European, Udo Bullmann, se vor întâlni, la invitaţia socialiştilor francezi. 
Tema reuniunii este ecologia, dar şi problema migranţilor, şi mai general 
orientarea politicii europene, cu mai puţin de un an înainte de alegerile 
pentru Parlamentul European. Obiectivul pe care şi-l propun participanţii 
este să arate că „social-democraţia se trezeşte”, cu ”profunda reînnoire a 
conducerilor partidelor”. (RO) 
 

 Vicepremierul italian Matteo Salvini este sceptic în privința viitorului 
european 
Matteo Salvini a declarat că Uniunea Europeană se confruntă cu o criză 
existenţială şi s-ar putea destrăma în următoarele 12 luni, pe fondul unor 
tensiuni apărute între țările UE în privința migrației. Acesta a spus că 
Summit-ul european va expune faptul că UE „este mai divizată ca oricând” și 
că “(…) În următoarele luni, se va decide dacă Europa are în continuare un 
viitor în forma sa actuală sau dacă întreaga chestiune a devenit futilă(…) Nu 
e vorba doar de bugetul pentru următorii şapte ani. Anul viitor vor avea loc şi 
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noi alegeri pentru Parlamentul European. Într-un an, vom vedea dacă 
Europa unită va mai exista sau nu“. (RO) 
 

 Federica Mogherini  și  Johannes Hahn,  mesaj comun pentru R. Moldova: UE 
așteaptă ca voința alegătorilor să fie respectată 
Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe şi Politică de Securitate, 
Federica Mogherini și comisarul european pentru Politica de vecinătate şi 
negocieri pentru extindere, Johannes Hahn, fac apel la autoritățile Republicii 
Moldova să „ia măsurile adecvate pentru a se asigura că sunt respectate 
rezultatele alegerilor din Chișinău”. În declarația comună a celor doi înalți 
oficiali europeni se arată că : „(…) Invalidarea netransparentă a alegerilor din 
Chișinău, confirmată de Curtea Supremă de Justiție în 25 iunie a.c., privează 
locuitorii Chișinăului de primarul ales în mod democratic, Andrei Năstase, 
care a obținut o majoritate clară în alegerile din 3 iunie. Această decizie 
subminează încrederea cetățenilor moldoveni în instituțiile statului. Trebuie 
remarcat că nici unul dintre participanții la procesul electoral nu a cerut 
anularea alegerilor”. (RO) 

 

 Franța și Olanda au blocat deschiderea negocierilor de aderare cu Macedonia 
și Albania, tratative amânate până în iunie 2019 
Țările membre ale Uniunii Europene au convenit să amâne decizia de a 
începe discuțiile de aderare cu Macedonia și Albania până anul viitor, cu 
condiția ca cele două țări balcanice să efectueze mai multe reforme, 
îndeosebi în direcția combaterii corupției și a luptei împotriva crimei 
organizate. Reuniunea miniștrilor afacerilor europene din statele UE, ultima 
sub președinția bulgară a Consiliului, s-a încheiat fără a oferi o perspectivă în 
plus pentru integrarea europeană a celor două țări, inclusiv în pofida 
faptului că Macedonia a ajuns la un acord istoric cu Grecia cu privirea la 
modificarea numelui țării. (RO) 

 

 Ministrul Victor Negrescu: „Suntem pregătiți pentru a asigura Președinția din 
umbră la Consiliul Uniunii Europene în timpul mandatului Austriei” 
„Pentru a asigura un start pozitiv și puternic al Președinției României la 
Consiliul Uniunii Europene, la 1 ianuarie 2019, suntem pregătiţi să ne 

asumăm Preşedinţia din umbră, în timpul mandatului ce va fi deţinut de 
Austria, în a doua jumătate a acestui an, ceea ce implică un plus de 
responsabilitate şi pragmatism în urmărirea proceselor de negociere, inclusiv 
la nivel de trialog cu Parlamentul European şi Comisia Europeană. În acest 
sens țara noastră este deja implicată în tot procesul de negociere privind 
viitorul Cadru Financiar Multianual, scopul nostru fiind acela de a asigura un 
viitor buget acceptat de statele membre, cu un impact pozitiv pentru 
cetățenii europeni”, a declarat Victor Negrescu.  (RO) 

 

 Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, îl felicită pe Recep Tayyip 
Erdogan pentru câștigarea alegerilor. UE speră ca Turcia să rămână un 
partener angajat 
Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, l-a felicitat pe președintele 
turc, Recep Tayyip Erdogan pentru victoria în cadrul alegerilor prezidențiale, 
organizate în același timp cu alegerile parlamentare, primele de acest fel 
după modificarea Constituției, reamintind ”valorile fundamentale” pe care a 
fost fondată alianța: democrația și statul de drept. ”Sperăm că, sub 
conducerea preşedintelui Erdogan, Turcia va rămâne un partener angajat 
pentru Uniunea Europeană în probleme majore precum migraţia, 
securitatea, stabilitatea regională şi lupta împotriva terorismului”, a declarat 
un purtător al Comisiei Europene. (RO) 

 

 Președintele Parlamentului European: Visul european riscă să dispară din 
cauza crizei migrației 
Antonio Tajani „(…) Până în 2050 populația Africii se va dubla, depășind 2,5 
miliarde de locuitori. Dacă nu intervenim rapid, actualele sute de mii de 
migranți vor deveni milioane, cu consecințe devastatoare pentru Europa. 
Cauzele acestor fluxuri sunt instabilitatea și nesiguranța din vaste regiuni ale 
Africii și Orientului Mijlociu, precum și terorismul, sărăcia, foametea și 
schimbările climatice. Numai între 2014 și 2017, cel puțin 13 000 de 
persoane și-au pierdut viața în Marea Mediterană, fără a socoti zecile de mii 
de morți din deșertul Sahara. Cetățenii noștri nu mai sunt dispuși să accepte 
o Europă fără apărare, incapabilă să ofere răspunsuri structurale la această 
tragedie. Ei doresc o Uniune care să fie solidară cu cei ce fug din calea 
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persecuțiilor și războaielor, dar fermă cu cei care nu au dreptul să intre sau 
să rămână în Europa”. (RO) 

 

 Curtea de Conturi europeană reaprinde discuțiile despre TGV-ul european 
UE a investit 24 de miliarde de euro în mai puțin de 20 de ani în rețeaua 
feroviară europeană, care rămâne însă fragmentată în absența unei abordări 
strategice pentru o rețea de linii de mare viteză. Într-un raport publicat pe 
26 iunie a.c., acesta consideră că, pentru moment, rețeaua în cauză se 
reduce la un mozaic de linii naționale fragmentate, fără o coordonare 
transfrontalieră reală între statele membre. În ciuda unei finanțări 
considerabile, Comisia „nu dispune de un instrument juridic sau de putere 
de decizie pentru a asigura progresul rapid al statelor membre către 
finalizarea rețelei de bază”, se arată în raportul Curții. (FR) (EN) (DE) 
 

 Facebook și Google ocolesc noul regulament European privind protecția 
datelor,  intrat în vigoare la 25 mai a.c. 
Concluzia unui studiu recent realizat de Consiliul Norvegian al 
Consumatorilor arată că giganții americani Facebook și Google continuă să 
colecteze o mulțime de informații despre utilizatorii lor și să ocolească noua 

legislație europeană privind protecția datelor cu caracter personal prin 
intermediul setărilor implicite „intruzive”. „(…) Aceste companii ne 
manipulează să furnizăm informații despre noi înșine", a declarat Finn 
Myrstad, directorul serviciilor digitale ale Consiliului. (FR)  
 

 Ascensiunea socială în Germania 
În timp ce miniștrii afacerilor sociale din Europa încearcă să se pună de 
acord asupra reconcilierii vieții profesionale cu viața de familie, precum și 
asupra accesul egal pe piața forței de muncă, originea socială continuă să 
cântărească foarte mult în cariera profesională, în special în țări precum din 
Germania. În ciuda sistemului său social dezvoltat, în această țară este 
nevoie de șase generații pentru ca o familie cu venituri mici să progreseze 
până la venituri medii. În țările scandinave, această ascensiune are nevoie 
de trei generații. Un studiu recent al Organizației pentru Cooperare și 
Dezvoltare Economică (OCDE) ne arată o imagine tristă a egalității de șanse 
în țările din Europa de Vest, care, deși dispun de un sistem dezvoltat de 
securitate socială și educație gratuită, regula rămâne cea a reproducerii 
sociale: cei care se nasc săraci rămân săraci, iar cei născuți bogați rămân 
bogați. (FR) (EN) (DE) 
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