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COMISIA EUROPEANĂ 

 

Agricultură și dezvoltare rurală  

Programul UE de încurajare a consumului de fructe, legume și lapte în școli se reia odată cu începerea anului școlar în 

statele membre participante. 

Având ca obiectiv promovarea obiceiurilor alimentare sănătoase în rândul copiilor, programul derulat de UE în școli va include distribuirea de fructe, 
legume și produse lactate precum și promovarea unor programe educaționale specifice care să le explice copiilor de ce este importantă alimentația sănătoasă. 

Pentru acest program se alocă în fiecare an școlar 150 de milioane EUR pentru fructe și legume și 100 de milioane EUR pentru lapte și alte produse 
lactate. Deși participarea este benevolă, toate statele membre ale UE au ales să participe, integral sau parțial, la program. Alocările naționale pentru toate cele 
28 de state membre care participă la program pentru anul școlar 2018-2019 au fost aprobate și adoptate de către Comisia Europeană în luna martie 2018. 
Statele membre au, de asemenea, posibilitatea de a completa ajutorul UE cu ajutor național pentru finanțarea programului. 

Produsele distribuite se aleg pe criterii de sănătate și de mediu, de anotimp, de soi și de disponibilitate. Statele membre pot încuraja achizițiile locale sau 
regionale, produsele ecologice și lanțurile de aprovizionare scurte. 

Distribuirea de fructe, legume și lapte este însoțită de o varietate de activități educaționale pentru școlari. Aproape toate țările au instituit comitete cu 
participarea autorităților și a părților interesate din sectorul agricol, al sănătății și al învățământului, multe dintre ele s-au reunit în cursul anului școlar pentru a 
supraveghea activitățile. 

https://ec.europa.eu/agriculture/school-scheme/eu-countries_ro
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1823_ro.htm
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Comerțul UE-SUA 

Comisia recomandă1 Consiliului să deschidă negocieri cu Statele Unite ale Americii. 

Comisia a decis în data de 3 septembrie 2018 să solicite Consiliului un mandat pentru a dezbate cu Statele Unite revizuirea funcționării contingentului 
existent pentru importul în Uniunea Europeană de carne de vită fără hormoni. 

Comisia Europeană se angajează să respecte litera și spiritul declarației comune convenite la 25 iulie2 de președinții Juncker și Trump pentru a lansa o 
nouă fază în relațiile comerciale dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii. Pe lângă punerea în aplicare a elementelor specifice identificate în 
declarația comună, cele două părți ar trebui să depună eforturi, de asemenea, în vederea abordării aspectelor comerciale nesoluționate încă. 

În propunerea sa adresată Consiliului, Comisia sugerează să se aloce către Statele Unite o parte a contingentului existent care este, de asemenea, la 
dispoziția exportatorilor din alte țări. În propunerea adresată Consiliului, Comisia sugerează identificarea unei posibile căi de urmat, compatibile cu normele 
OMC și convenite de comun acord, pe baza alocării pe țări a contigentului actual. 

În anul 2009, Uniunea Europeană și Statele Unite au încheiat un memorandum de înțelegere, revizuit în anul 2014, care a oferit o soluție intermediară 
pentru un litigiu de lungă durată în cadrul OMC în ceea ce privește utilizarea anumitor hormoni de stimulare a creșterii în producția de carne de vită. În temeiul 
acordului, UE a deschis un contingent de 45 000 de tone de carne de vită netratată cu hormoni destinat unor furnizori calificați, printre care se numără și Statele 
Unite. În 2016, administrația americană precedentă a solicitat revizuirea memorandumului de înțelegere și, de atunci, cele două părți au discutat cu regularitate 
preocupările SUA referitoare la punerea în aplicare a memorandumului de înțelegere. Mandatul de negociere intenționează să abordeze aceste preocupări și să 
găsească o soluție satisfăcătoare pentru ambele părți în conformitate cu normele Organizației Mondiale a Comerțului. 

Politica europeană de vecinătate și negocieri privind extinderea  

Prima școală europeană înființată în cadrul Parteneriatului estic3  

Prima școală europeană a Parteneriatului estic a fost deschisă în data de 4 septembrie 2018, la Tbilisi, în Georgia, împlinind astfel una dintre cele 20 de 
acțiuni concrete pe care Parteneriatul estic și-a propus să le realizeze până în anul 2020.  

                                                 
1 Recomandare de decizie a Consiliului de autorizare a deschiderii negocierilor privind un acord cu Statele Unite ale Americii referitor la importul de carne de vită de calitate superioară 
provenită de la animale netratate cu anumiți hormoni de stimulare a creșterii 
2 În declarația lor comună din 25 iulie, președintele Juncker și președintele Trump au convenit „să lanseze o nouă fază în relațiile dintre Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană”, de 
asemenea, printr-o serie de măsuri specifice. Comisia Europeană s-a implicat activ în monitorizarea și punerea în aplicare a diferitelor elemente ale acestei declarații, în special în ceea ce 
privește creșterea schimburilor comerciale cu soia și gaz natural lichefiat (GNL). 
3 Parteneriatul estic este o inițiativă politică comună menită să aprofundeze și să consolideze relațiile dintre Uniunea Europeană (UE), statele sale membre și șase țări din vecinătatea estică: 
Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina. Parteneriatul reprezintă o dimensiune specifică a politicii europene de vecinătate. Parteneriatul estic are drept obiectiv 
crearea unui spațiu comun de democrație, prosperitate și stabilitate partajată și de cooperare sporită. 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4687_en.htm
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/animals_and_animal_products/documents/recommendation-council-decision-us-beef-hormone_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/animals_and_animal_products/documents/recommendation-council-decision-us-beef-hormone_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4687_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4768_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4920_ro.htm
https://eeas.europa.eu/diplomatic-network/eastern-partnership/419/eastern-partnership_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/330/european-neighbourhood-policy-enp_en
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Programul unic oferit de școala europeană a Parteneriatului estic, la încheierea căruia elevii primesc o diplomă de absolvire, combină excelența 
academică și predarea specializată, inspirată din sistemul școlilor europene. La cursuri vor participa elevi cu vârste de 16 ani și 17 ani, într-un mediu multilingv și 
multicultural, menit să le permită să își lărgească și să își aprofundeze cunoștințele despre Europa și Uniunea Europeană. În plus, acești tineri vor avea acces la 
un program extrașcolar bogat și vor avea șansa de a participa la conferințe la nivel înalt pe teme legate de UE. Elevii vor primi la absolvire o diplomă de 
bacalaureat internațional în studii europene. 

În cadrul Summitului Parteneriatului estic din luna noiembrie 2017, toate statele membre ale UE și cele șase țări ale Parteneriatului estic au susținut 
ideea înființării unei școli europene în cadrul Parteneriatului estic drept o prioritate absolută și ca parte a angajamentului de a consolida sprijinul în favoarea 
tinerilor și a învățământului din regiune. Școala se numără printre cele 20 de acțiuni concrete de realizat până în 2020 care au fost aprobate de către lideri la 
ultimul summit și se înscrie, totodată, într-un pachet mai larg de sprijin pentru tineret, în valoare de 340 de milioane EUR. 

  

Justiție, consumatori și egalitate de gen  

Fluxurile internaționale de date 

În urma încheierii discuțiilor din luna iulie 2018 dintre UE și Japonia, privind protecția datelor cu caracter personal, Comisia a lansat în data de 5 
septembrie 2018 procedura pentru adoptarea deciziei4 sale privind caracterul adecvat al nivelului de protecție. 

În acest moment fiecare parte urmează procedurile sale interne în vederea adoptării definitive a constatărilor și adecvarea reciprocă a nivelului de 
protecție. În cazul UE, aceasta implică obținerea unui aviz din partea Comitetului european pentru protecția datelor și a aprobării din partea unui comitet format 
din reprezentanți ai statelor membre ale UE. Odată ce această procedură va fi încheiată, Comisia va adopta decizia privind caracterul adecvat al nivelului de 
protecție asigurat de Japonia. 

Pentru a asigura un nivel echivalent în esență cu standardele europene Japonia s-a angajat să pună în aplicare următoarele măsuri suplimentare de 
protecție a datelor cu caracter personal care îi sunt transferate, înaintea adoptării oficiale de către Comisie a deciziei sale privind caracterul adecvat: 

 un set de norme care să le ofere cetățenilor din UE ale căror date sunt transferate către Japonia garanții suplimentare, care vor elimina mai multe 
diferențe dintre cele două sisteme de protecție a datelor; 

 de asemenea, guvernul japonez a dat asigurări Comisiei în ceea ce privește măsurile de protecție privind accesul autorităților publice japoneze în 
scopuri legate de asigurarea respectării dreptului penal și de securitatea națională, garantând că orice astfel de utilizare a datelor cu caracter personal se va 
limita la ceea ce este necesar și proporțional și va face obiectul unei supravegheri independente; 

 un mecanism de tratare a plângerilor, prin care vor fi investigate și soluționate plângerile cetățenilor europeni referitoare la accesul autorităților 
japoneze la datele lor.  

                                                 
4 Proiectul de decizie privind caracterul adecvat al nivelului de protecție și documentele conexe 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4845_ro.htm
http://www.consilium.europa.eu/media/31690/eap-generic-factsheet-digital.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations/enforcement-and-sanctions/enforcement/what-european-data-protection-board-edpb_ro
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en
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Proiectul de decizie privind caracterul adecvat al nivelului de protecție va trece acum prin următoarea procedură: opinia Comitetului european pentru 
protecția datelor; consultarea unui comitet compus din reprezentanți ai statelor membre (procedura comitetului);informarea Comisiei pentru libertăți civile, 
justiție și afaceri interne a Parlamentului European; adoptarea de către colegiul comisarilor a deciziei privind caracterul adecvat al nivelului de protecție. 

 

Inițiative cetățenești europene 

Inițiativa intitulată „End the Cage Age” 

Colegiul comisarilor a hotărât, în data de 5 septembrie 2018, să înregistreze inițiativa cetățenească europeană intitulată „End the Cage Age”5. 

Obiectivele declarate ale propunerii de inițiativă cetățenească vizează încetarea „tratamentului inuman aplicat animalelor de la fermă” ținute în cuști. 
Inițiatorii solicită Comisiei să propună legi prin care să interzică utilizarea de: cuști pentru găini ouătoare, iepuri, puicuțe, pui de carne pentru reproducere, găini 
ouătoare pentru reproducere, prepelițe, rațe și gâște; boxe de fătare pentru scroafe; boxe pentru scroafe și boxe individuale pentru viței, dacă acestea nu sunt 
deja interzise. 

Decizia Comisiei de a înregistra inițiativa privește doar admisibilitatea juridică a propunerii. Comisia nu a analizat conținutul său în această etapă. 
Înregistrarea inițiativei reprezintă punctul de plecare al unui proces cu durata de un an, în care organizatorii vor strânge semnături în sprijinul inițiativei propuse. 
Dacă, după un an, inițiativa va beneficia de un milion de declarații de susținere din cel puțin șapte state membre, Comisia va avea la dispoziție trei luni pentru a 
lua o decizie: fie să dea curs solicitării, fie să o respingă, în ambele cazuri trebuind să își argumenteze decizia. 

                                                 
5 Textul integral al propunerii de inițiativă cetățenească europeană intitulată „End the Cage Age”  

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/open/details/2018/000004
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PARLAMENTUL EUROPEAN 

 

 

În săptămâna  3 – 9  septembrie a.c.,  deputații europeni și-au desfășurat activitatea în cadrul comisiilor parlamentare ale Parlamentului European, la 
Bruxelles - Belgia.    

Produse mai sigure: intensificarea controalelor și inspecțiilor pentru protejarea 

consumatorilor 

Produsele nesigure și neconforme încă circulă pe piața UE. Inspecțiile comune efectuate de autoritățile de supraveghere a pieței au arătat că 32% din 
jucării, 58% din dispozitivele electronice, 47% din produsele pentru construcții și 40% dintre echipamentele individuale de protecție inspectate nu îndeplinesc 
cerințele privind siguranța sau informarea consumatorilor (de exemplu, etichetarea sau plasarea avertismentelor) prevăzute de legislația UE. 

În acest context, reglementări pentru a se asigura o mai bună verificare și mai mare siguranță a mărfurilor vândute în UE au fost aprobate, în data de 3 
septembrie a.c., de Comisia pentru piața internă și protecția consumatorului (IMCO). „Pachetul privind siguranța produselor" conține două propuneri legislative: 
o propunere de regulament cu privire la respectarea și aplicarea legislației Uniunii privind armonizarea produselor și o propunere de regulament privind 
recunoașterea reciprocă a mărfurilor comercializate în mod legal în alt stat membru. Cele două documente vizează consolidarea controalelor efectuate de 
autoritățile naționale și colaboratorii vamali pentru a preveni vânzarea produselor nesigure către consumatorii din UE și pentru a facilita vânzarea produselor în 
întreaga Europă, în special IMM-urilor. Aceste măsuri ar trebui să împiedice comercianții necinstiți să obțină un avantaj concurențial neloial față de companiile 
care respectă regulile. 

În statele membre ale UE există peste 500 de autorități responsabile de supravegherea pieței. Propunerea de regulament6  cu privire la respectarea și 
aplicarea legislației Uniunii privind armonizarea produselor prevede că pe baza unui schimb sporit de informații privind produsele defectuoase și investigațiile în 
curs și prin crearea unei rețele a UE se poate obține o cooperare și o coordonare mai bună. În acest sens, deputații europeni au acordat noi competențe. 
Totodată, prin amendamentele propuse, supravegherea pieței, inclusiv a produselor vândute on-line, și competențele autorităților naționale de a investiga și de 
a impune respectarea normelor sunt consolidate și clarificate. Comisia IMCO dorește o metodologie comună de evaluare a riscurilor și a condițiilor uniforme de 

                                                 
6 Respectarea și aplicarea legislației Uniunii privind armonizarea produselor - fișă de procedură 

http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201809/IMCO/IMCO(2018)0903_1/sitt-8583847
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2017/0795/COM_COM(2017)0795_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2017/0796/COM_COM(2017)0796_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2017/0353(COD)
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verificare a anumitor categorii de produse. Prevederile privind acordurile de parteneriat au fost eliminate din propunere pentru a evita posibilele conflicte de 
interese între autoritățile publice și operatorii economici.  

Principiul recunoașterii reciproce impune ca un bun care este comercializat în mod legal într-un stat membru să nu fie interzis într-un alt stat membru. 
Propunerea de regulament7 privind recunoașterea reciprocă urmărește să reducă barierele comerciale din cadrul pieței unice, să simplifice procedurile pentru 
companii și autoritățile naționale, să consolideze cooperarea transfrontalieră și să îmbunătățească procesul de soluționare al problemelor. 

Nicola Danti (S & D, IT), raportor pentru propunerea de conformitate și de executare, a declarat: „(…) Multe cazuri concrete de nerespectare a aplicării 
legislației au demonstrat că produsele nesigure și neconforme sunt încă o realitate pe piața europeană. Prezența pe piață a produselor care nu respectă legislația 
subminează încrederea consumatorilor în produsele disponibile pe piață, prezintă riscuri pentru multe alte interese publice și creează o concurență neloială 
pentru întreprinderile care respectă regulile. Consider că această propunere reprezintă un pas important spre îmbunătățirea controalelor pentru a asigura 
conformitatea și siguranța mărfurilor care circulă în Europa. În special, datorită acestei propuneri, instituțiile UE și autoritățile naționale iau măsuri speciale 
pentru a verifica în mod eficient produsele vândute on-line, produsele care prezintă un risc grav și produsele contrafăcute”. 

Ivan Štefanec (PPE, SK), raportor pentru propunerea de recunoaștere reciprocă, a precizat: „(…) Mă bucur că această legislație va contribui la 
consolidarea recunoașterii reciproce. Această propunere va spori certitudinea juridică pentru producători și va îmbunătăți cooperarea administrativă între 
autoritățile naționale. Cred că, datorită acestei propuneri, sistemul de recunoaștere reciprocă a mărfurilor se va îmbunătăți, iar procedurile pentru întreprinderi și 
autoritățile naționale vor fi simplificate, permițând astfel tuturor să beneficieze de libera circulație a mărfurilor pe piața unică a UE”.  

Voturile acordate în cadrul Comisiei IMCO dau raportorilor un mandat (care însă trebuie să fie votat de plenul PE), pentru a începe discuțiile cu Consiliul 
UE și a ajunge la un acord cu privire la forma finală.  

 

O mai bună protecție împotriva fraudei de plată fără numerar 

Noile norme UE8 care să protejeze cetățenii UE în lupta privind combaterea fraudei și a contrafacerii mijloacelor de plată fără numerar, cum ar fi furtul 
de carduri de credit, abuzul, portofelele electronice, plățile mobile și monedele virtuale, precum și înșelătoriile electronice, au fost aprobate, în data de 3 
septembrie a.c., de Comisia pentru libertăți civile justiție și afaceri interne (LIBE). 

 Deputații europeni susțin că lacunele și diferențele dintre legile statelor membre ale UE pot împiedica prevenirea, detectarea și pedepsirea acestor 
infracțiuni. 

Noile reguli ar urma să:  

 stabilească un termen de închisoare cuprins între 3-5 ani, în funcție de gradul infracțiunii, pentru frauda de plată fără numerar; 

                                                 
7 Recunoașterea reciprocă a mărfurilor comercializate în mod legal în alt stat membru – fișă de procedură 
8 Combaterea fraudei și a falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul – fișă de procedură 

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124821/NICOLA_DANTI_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124929/IVAN_STEFANEC_home.html
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201809/LIBE/LIBE(2018)0903_1/sitt-8583866
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2017/0354(COD)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/0226(COD)
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 includă tranzacțiile cu valută virtuală în domeniul infracțiunilor; 

 îmbunătățească cooperarea la nivelul UE pentru a asigura o mai bună abordare a fraudei transfrontaliere; 

 consolideze asistența acordată victimelor fraudei fără numerar, cum ar fi sprijinul psihologic, consiliere în probleme financiare, practice și juridice 
și asistență juridică gratuită cel puțin pentru cei care nu dispun de resurse suficiente pentru aceasta; 

 realizeze o îmbunătățire a prevenirii și sensibilizării, de ex. prin campanii de instruire, educație și instrumente permanente de informare on-line, 
cu exemple practice de cazuri de fraudă. 

Plățile fără numerar sunt în continuă creștere în era digitală prin folosirea de noi tehnologii  cum ar fi skimming9 sau phishing10, o importantă sursă de 
venit pentru rețelele de crimă organizată. 

Raportorul Sylvia-Yvonne Kaufmann (S & D, DE) consideră că: „(…) Digitalizarea a transformat modul în care am plătit până acum. Pe măsură ce 
plățile fără numerar sunt folosite din ce în ce mai mult, infractorii exploatează lacunele din actuala legislație. Prin votul acordat am reușit să armonizăm definițiile 
infracțiunilor de criminalitate on-line în UE, să introducem un nivel minim pentru sancțiuni și să îmbunătățim protecția victimelor fraudei non-cash”.  

Comisia LIBE a aprobat un mandat pentru a începe discuțiile informale cu Consiliul UE, care pot începe imediat după ce Parlamentul European va vota 
documentul în ședința plenară.  

Conferința ambasadorilor UE  

În perioada 3-7 septembrie a.c.,la Bruxelles, a avut loc Conferința anuală a ambasadorilor UE11, unde s-a discutat, în cadrul unor ateliere, despre 
viitoarele alegeri europene.  

UE trebuie „să se angajeze cu partenerii săi pentru a spori pacea, securitatea și prosperitatea la nivel mondial” este poziția pe care vicepreședintele 
Parlamentului European, Ramón Luis Valcárcel, în numele președintelui Antonio Tajani, a prezentat-o în deschiderea conferinței, care a reunit 140 de 

ambasadori ai UE12 din întreaga lume. 

Conferința ambasadorilor UE are loc în fiecare an, iar în 2018 o parte a evenimentului a avut loc în Parlamentul European. 

În discursul său, vicepreședintele Valcárcel a menționat că: „(…) Suntem martorii unui nou val de populism din întreaga lume care oferă soluții simpliste 
de ură, xenofobie și protecționism și care nu sunt compatibile cu o guvernare globală puternică. Într-un moment în care multilateralismul este subminat din ce în 
ce mai des, este mai important decât oricând ca Uniunea Europeană să rămână puternică și unită în promovarea unei ordini complexe  bazată pe reguli. (…) 

                                                 
9 skimming - copierea conținutului benzilor magnetice ale cărților de credit 
10 phishing – înșelătorii electronice  
11 Conferința reunește șefii din toate delegațiile UE și din întreaga lume, precum și ai sediilor misiunilor UE, reprezentanți și trimiși speciali ai UE.  
12 Uniunea Europeană are o rețea de 140 de delegații și birouri ale UE din întreaga lume. De peste 50 de ani, delegațiile și oficiile au fost faima și vocea UE față de autoritățile și oamenii din 
țările gazdă sau de la organizațiile internaționale. 

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/1849/SYLVIA-YVONNE_KAUFMANN_home.html
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/49940/2018-eu-ambassadors-conference-takes-place-next-week_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/area/geo_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/area/geo_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/49940/2018-eu-ambassadors-conference-takes-place-next-week_en
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Trebuie să acționăm în mod responsabil și să colaborăm cu partenerii noștri pentru a spori pacea, securitatea și prosperitatea globală printr-o ordine 
internațională stabilă și previzibilă”. 

Atelierele conferinței au abordat cele 4 provocări prioritare pentru UE: guvernanța economică, schimbările climatice, migrația și securitatea. 

UE trebuie să protejeze comerțul liber și echitabil bazându-se pe Organizația Mondială a Comerțului, iar creșterea economică și locurile de muncă 
trebuie să depindă, în mare măsură, de un sistem deschis de tranzacționare la nivel mondial.  

Parlamentului European a cerut ca „diplomația climatică a UE” să integreze clima în toate domeniile de acțiune externă, inclusiv comerțul, cooperarea 
pentru dezvoltare și ajutorul umanitar. Schimbările climatice au o legătură puternică cu fluxurile de migrație, deoarece „exacerbează condițiile care duc la 
migrația în zonele vulnerabile”, a precizat vicepreședintele PE, felicitând abordarea multilaterală față de această provocare, cu scopul de a crea o partajare mai 
echitabilă la nivel mondial a responsabilităților în evaluarea mișcărilor migratorii, reamintind celor prezenți  că Parlamentul European a cerut statelor membre să 
se angajeze în apărarea europeană comună și autonomă. 

Vicepreședintele Valcárcel a concluzionat că: „(…) Uniunea Europeană joacă un rol esențial în guvernanța internațională și trebuie să continuăm să 
promovăm soluții globale la provocările noastre comune. Pentru a ne atinge pe deplin potențialul trebuie să fim mai ambițioși și să fim uniți în a promova o  
singură voce pe scena internațională”. 

În deschiderea Conferinței ambasadorilor UE 2018 a luat cuvântul și dna Federica Mogherini, Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri 
externe și politica de securitate / Vicepreședintele Comisiei Europene. Printre vorbitori s-au numărat viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe din Belgia, 
dl Didier Reynders, precum și ministrul pentru afaceri externe din Austria, care deține în prezent Președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, dna Karin 
Kneissl. Mai mulți reprezentanți ai Comisiei Europene au purtat discuții cu ambasadorii, precum și cu înalți funcționari ai Serviciului european pentru acțiune 
externă (SEAE).  
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PREŞEDINŢIA AUSTRIACĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE

 

 

Reuniunea informală a miniștrilor tineretului  

În  data de 3 septembrie 2018 Președinția austriacă a Consiliului UE  a organizat reuniunea miniștrilor pentru tineret . Cu această ocazie ministrul federal, 
Juliane Bogner-Strauß  a evidențiat trei dosare prioritare pentru actuala președinție: 

1. Erasmus+ care se derulează până la sfârșitul anului 2020  și care ar trebui reînnoit; 

2. Un program care să succeadă Corpului european pentru solidaritate pentru perioada 2021-2027; 

3. Noua Strategie a UE pentru tineret care să integreze și Obiectivele pentru tineri. 

” (…) În cadrul reuniunii informale, miniștrii pentru tineret au reiterat faptul că Erasmus + este unul dintre cele mai proeminente și de succes programe ale 
UE. Prin urmare dorim ca în multitudinea de programe europene  să fie considerat un capitol propriu cu un buget propriu.” - a declarat ministrul federal Bogner-
Strauß. 
Programul, care se derulează  până în anul 2020, oferă tinerilor perspective personale și culturale puternice și este planificat să fie continuat sub titlul "Erasmus”. 

Prin oportunitățile pe care le generează, programul contribuie la formare conștiinței europene. Se preconizează că pentru domeniul tineretului  se vor 
aloca 3,1 miliarde de euro dintr-un buget total de 30 de miliarde de EUR. 

Tibor Navracsics, membru al Comisiei, responsabil pentru politica în domeniul tineretului, a precizat următoarele: ”(…)  este decisiv să investim în tineri și 
să le oferim mai multe posibilități de a colabora, pentru a construi o Europă mai bună în viitor. Prin urmare, Comisia Europeană a propus promovarea 
substanțială a programelor UE care sprijină tinerii – Erasmus și Corpul european  de solidaritate post 2020. Mă bucur să constat determinarea miniștrilor 
europeni pentru a investi  în generația tânără. Acum mă bazez pe sprijinul lor necondiționat în cadrul negocierilor privind următorul  cadru financiar multianual al 
UE. Sunt convins că împreună putem să facem Erasmus și Corpul European de solidaritate nu doar mai mari ci și  mai deschise și mai accesibile, oferind astfel noi 
oportunități tinerilor din toate tipurile de medii sociale.” 
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Alte teme care au fost avute în vedere au vizat - Viitoarea strategie a UE pentru tineret și Dialogul structurat pentru tineret. După 9 ani de la inițiere ei, 
ultima strategie se apropie de finalul preconizat și trebuie reînnoită. Comisia Europeană a inițiat o propunere  în acest sens care va fi supusă dezbaterii. În 
perioada premergătoare Dialogului structurat privind tineretul, care a reunit 240 de delegații și reprezentanți politici din 35 de țări europene, ministrul federal a 
prezentat în detaliu obiectivele Președinției austriece a Consiliului UE  în domeniu după cum urmează: ”(…) Pentru mine,  în calitate de ministru al tineretului, 
este deosebit de important să inițiem un dialog cu tinerii, să-i tratăm cu seriozitate, să-i înțelegem și să-i implicăm în mod activ. Prin urmare, conferința pentru 
tineret a fost înființată pentru ca tinerii să participe în mod activ  la elaborarea politicilor. Acesta este un format unic în care delegațiile și reprezentanții 
tineretului participă la un dialog interactiv privind politica și obiectivele pentru tineret. Conținutul, perspectivele, provocările și recomandările privind punerea în 
aplicare sunt dezbătute împreună cu miniștrii. Tinerii noștri sunt cei mai în măsură să decidă pentru viața lor și astfel trebuie să fie nemijlocit percepuți.” 

Președinția austriacă a Consiliului UE s-a angajat să depună eforturi pentru a ajunge la un acord cu privire la programul care va succede Corpului 
European de Solidaritate. După o prima etapă de negocieri, care a demarat  în decembrie 2016, Parlamentul și Consiliul au convenit cu privire la un program  ce 
corespunde extinderii Serviciului european de voluntariat  și care se va derula până în anul 2020. În data de 11 iunie 2018 Comisia Europeană a inițiat o 
propunere cu privire la un program care va succede Corpului european de solidaritate în perioada 2021-2027, în cadrul căruia se estimează că vor putea 
participa un număr aproximativ de 350.000 de tineri.  

 

Reuniunea Eurogrup-ului  

Eurogrup-ul a desfășurat un schimb de opinii cu președintele 
Comisiei pentru afaceri economice și monetare (ECON) din cadrul 
Parlamentului European (PE) cu privire la perspectivele economice ale zonei 
euro și provocările cu care se confruntă aceasta. 

Schimbul de opinii a urmărit să consolideze schimbul de informații 
între Parlamentul European și Eurogrup. Această inițiativă se adaugă 
participării permanente a președintelui Eurogrup-ului la lucrările Comisiei 
ECON a Parlamentului, în vederea realizării unui „dialog economic” 
îmbunătățit privind activitatea și prioritățile în materie de politici ale 
Eurogrup-ului. 

Apoi, Eurogrup-ul a discutat despre eficiența alocativă în piața forței 
de muncă și în piața de produse a UE pe baza unei note elaborate de 
Comisia Europeană și a unei prezentări a dlui Christopher Antoniou 
Pissarides, profesor de economie la London School of Economics și laureat al 
premiului Nobel. 

Capacitatea unei țări de a aloca în mod eficient resurse pieței forței 
de muncă și pieței de produse sporește reziliența economică și este, prin 
urmare, deosebit de relevant pentru zona euro. 

În continuare, s-a discutat despre Portugalia, respectiv despre cea de 
a 8-a misiune de supraveghere ulterioară aplicării programului de asistență 
macroeconomică. Comisia Europeană și Banca Centrală Europeană 
au informat miniștrii de finanțe din zona euro cu privire la rezultatele 
misiunii de supraveghere, care a avut loc între 5 și 12 iunie 2018. 

Reprezentanții Mecanismului european de stabilitate (MES) au 
prezentat o informare cu privire la anumite aspecte ale sistemului său de 
avertizare timpurie. Obiectivul principal al supravegherii ulterioare aplicării 
programului este de a evalua capacitatea unui stat membru al Uniunii de a 
rambursa împrumuturile care i-au fost acordate în cadrul programului 
anterior. Supravegherea se încheie atunci când cel puțin 75% din 
împrumuturile primite au fost rambursate. 

http://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/eurogroup/2018/09/07/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Eurogroup%2c+07%2f09%2f2018
http://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/eurogroup/2018/09/07/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Eurogroup%2c+07%2f09%2f2018
http://www.consilium.europa.eu/media/36345/eg_ae_20180827.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-financial-assistance/which-eu-countries-have-received-assistance/financial-assistance-portugal_en#postprogrammesurveillance
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-financial-assistance/which-eu-countries-have-received-assistance/financial-assistance-portugal_en#postprogrammesurveillance
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Reuniunea miniștrilor de finanțe și economie din cele 27 de state 
membre ale UE – 8 septembrie 2018.  

Tema principală abordată a vizat aprofundarea Uniunii economice și 
monetare (UEM), respectiv acțiunile ce trebuie întreprinse în urma Summit-
ului euro din luna iunie 2018, inclusiv aspecte legate de mecanismul comun 
de sprijin. 

Miniștrii de finanțe au purtat un schimb de opinii privind 
un mecanism comun de sprijin pentru Fondul unic de rezoluție (FUR), în 
cadrul căruia vor fi abordate toate aspectele menționate în scrisoarea 
președintelui Eurogrup-ului din 25 iunie. 

În cadrul Summit-ului euro din luna iunie 2018, organizat sub 
auspiciile Consiliului European, s-a convenit că Mecanismul european de 
stabilitate (MES) ar urma să furnizeze mecanismul comun de sprijin pentru 

FUR și că Eurogrup-ul ar urma să pregătească termenii de referință privind 
această chestiune până în luna decembrie 2018. 

Fondul unic de rezoluție (FUR) face parte din Mecanismul unic de 
rezoluție (MUR), care este unul dintre principalii piloni ai uniunii bancare 
(UB). Acesta este finanțat prin contribuții din partea sectorului bancar și este 
constituit treptat, pentru a-și atinge valoarea-țintă până în anul 2023. 

Mecanismul de sprijin este necesar pentru a asigura o finanțare 
suficientă în situațiile în care Fondul unic de rezoluție ar putea să nu fie 
mulțumitor finanțat de sectorul bancar. În prezent, acest lucru este asigurat 
printr-un sistem de finanțare „punte” provenită din surse naționale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/euro-summit/2018/06/29/
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BREXIT 

 

Stadiul negocierilor dintre Uniunea Europeană și 

Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord

 
 

 

Grupul pentru Brexit din Parlamentul European este îngrijorat cu privire la modalitatea de înregistrare a 

cererilor de cetățenie de către Ministerul de interne britanic.  

Michel Barnier luptă pentru stabilirea, la timp, a cadrului viitoarelor relații dintre Uniunea Europeană și 

Regatul Unit.  

 

La 16 august 2018,  în Declarația comună a Grupului de coordonare pentru Brexit privind rapoartele 
Ministerului de Interne britanic  asupra cererilor de stabilire în Regatul Unit, se arată îngrijorarea pentru 
modalitatea de examinare a acestora pe criteriul alfabetic, situație în care celor de la sfârșitul alfabetului 
nu li se poate confirma statutul lor până la sfârșitul anului 2020. Această atitudine este contrară 
asigurărilor primite anterior.  

Se reiterează convingerea reprezentanților UE că schema de înregistrare a cetățenilor în Regatul 
Unit trebuie să fie simplă, corectă, ușor de utilizat și să ofere siguranță cetățenilor UE. 

La 31 august 2018, în urma întâlnirii cu Dominic Raab, secretarul de stat britanic pentru ieșirea 
Regatului Unit din UE, Michel Barnier, negociatorul șef UE pentru Brexit, a declarat, făcând astfel 
rezumatul cooperării dintre cele două părți pentru definirea cadrului relațiilor viitoare și pentru asigurarea 
securității și stabilității în Europa: 

http://www.europarl.europa.eu/unitedkingdom/en/media/news/2018/aug18/mepsukregeu27.html
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-5403_fr.htm
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 În ceea ce privește securitatea internă, cele două părți se apropie de încheierea unui parteneriat, în care Regatul Unit va fi țară terță, în afara 
spațiului Schengen; 

 Parteneriatul va fi bazat pe patru piloni: 

 schimbul efectiv de informații; 

 susținerea cooperării în domeniul aplicării dreptului; 

 cooperarea judiciară în materie penală; 

 parteneriat pentru combaterea spălării banilor și a terorismului financiar. 

 Au fost stabilite domenii importante pentru securitatea cetățenilor: 

 mecanismul de extrădare; 

 cooperarea reciprocă în ceea ce privește drepturilor pasagerilor aerieni, pentru mai rapida identificare a indivizilor implicați în acte de terorism; 

 schimbul de date asupra ADN-ului, amprentelor digitale și vehiculelor. 

 Au fost abordate probleme de politică externă, de securitate externă și de apărare. 

 În contextul problemelor de securitate, a fost discutat programul Galileo13. Uniunea Europeană oferă Regatului Unit o cooperare strânsă; 
semnalul civil și comercial al programului, ca și semnalul PRS  - Public Regulated Service - vor rămâne accesibile Regatului Unit.  

 În ceea ce privește viitoarele relații dintre cele două părți: 

 obiectivul principal este acela de a crea un parteneriat durabil în toate problemele legate de comerț, cooperare în domenii specifice, securitate internă, 
politică externă, apărare; 

 au fost discutate o serie de probleme aflate în suspensie: indicațiile geografice, datele personale. 

 În ceea ce privește problema Irlandei de Nord, trebuie detaliate aspectele juridice și operaționale ale soluției “backstop” (“plasă de siguranţă”). 

 Între timp, Guvernul britanic publică o serie de note tehnice cuprinzând informații care să permită cetățenilor și întreprinderilor să depășească 
problemele create de o eventuală ieșire din Uniune fără nicio înțelegere, referitoare la: garantarea de către guvern a programelor finanțate din fonduri 
europene, finanțarea Programului Orizont 2020, cercetarea nucleară, plățile către fermieri etc.  

 

                                                 
13 Programul Galileo instituie un sistem global de navigaţie prin satelit îmbunătăţit care oferă servicii de poziţionare globală garantate, de înaltă precizie. Programul oferă serviciul cu acces liber 

(gratuit), un serviciu public reglementat (PRS) şi serviciul caută-şi-salvează.  

https://www.gov.uk/government/publications/uk-governments-preparations-for-a-no-deal-scenario/uk-governments-preparations-for-a-no-deal-scenario
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1029&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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Alegerile europene din 2019  

Comitetul Regiunilor a anunțat în 5 septembrie a.c. că sprijină 
demersurile Parlamentului European pentru pregătirea votului din 23 și 26 
mai 2019, în sensul că dorește să ajute la mobilizarea cetățenilor și la 
informarea lor cât mai exactă în legătură cu importanța acestora și mai ales 
cu nevoia de a-și asuma aceste responsabilități - This time I’m voting -  „De 
data aceasta nu este suficient să sperăm doar la un viitor mai bun – de data 
aceasta trebuie să ne asumăm responsabilitatea.”  „Deci, de data aceasta nu 

vă cerem doar să 
votați, vă cerem, 
de asemenea, să-i 
convingeți și pe 
ceilalți să voteze. 
Pentru că atunci 
când toți votează, 
toată lumea 
câștigă.” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Menținerea unui cuantum cât mai mare 

pentru fondul pentru dezvoltare regională și 

de coeziune 

Liderii locali au anunțat, totodată, că sunt preocupați de identificarea 
unor soluții pentru creșterea finanțării în domeniile politicilor sociale și al 
schimbărilor climatice în următorul deceniu. Comitetul Regiunilor a anunțat 
deschiderea unor lucrări de cooperare cu Parlamentul European pentru a se 
asigura că în perioada 2021-2027 regiunile și orașele vor juca un rol-cheie și 
vor fi susținute  îndeajuns de fondul european pentru dezvoltare regională și 
fondul de coeziune. 

Raportorul Parlamentului European privind CFM 2021-2027 al FEDR, 
Andrea Cozzolino (S&D) și raportorul CoR membru al Consiliului executive al  

provinciei olandeze Flevoland, Michiel Rijsberman (ALDE) au discutat 
despre îmbunătățirea propunerii din 29 mai a.c. a Comisiei privind 
regulamentul noului fond declarând: ”(…) Ne concentrăm pe două priorități-
cheie – FEDR, care prin definiție trebuie să răspundă nevoilor specific ale 
regiunilor și orașelor noastre,precum și pe evitarea centralizării sau 
naționalizării obiectivelor și criteriilor” (cu referire la dispozițiile propuse 
care stabilesc praguri naționale pentru concentrarea finanțării pe obiective 

https://cor.europa.eu/ro/news/Pages/european-elections-2019-this-time-i-am-voting.aspx
https://www.thistimeimvoting.eu/?recruiter_id=7919
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specific). Cei doi oficiali au mai analizat modul în care alocarea minimă ar 
putea să crească pentru dezvoltarea urbană durabilă și modul în care ar 
putea crește finanțarea pentru reducerea riscurilor legate de dezastrele 
naturale. În final s-a concluzionat că vor fi elaborate amendamente la 
regulamentul propus de Comisia Europeană în sensul simplificării, 
flexibilizării textului și cu punerea unui accent pronunțat pe factorii-cheie 
regionali.  Dl Rijsberman a spus: ”(...) Fondul european pentru dezoltare 
regională a reușit să creeze locuri de muncă, să îmbunătățească calitatea 

vieții în regiunile noastre, să sporească eficiența energetică, să stimuleze 
inovarea și să acționeze fără nicio centralizare față de Bruxelles ori față de 
guvernele naționale, având impact în regiunile și orașele din Europa.”  
Adoptarea poziției Parlamentului European și a Comitetului Regiunilor 
privind viitorul FEDR va avea loc în luna decembrie 2018 și reprezintă un pas 
important în pregătirea politicii de coeziune a UE pentru perioada 2021-
2027. 
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SUBIECTE DE ACTUALITATE  

                               

                           ÎN PRESA EUROPEANĂ 

 

                                                     săptămâna 3 – 9 septembrie 2018 
 
 
 

 

 Angela Merkel și Emmanuel Macron, discuții înaintea alegerilor europene 
axate pe ideea unei Europe capabile să-și rezolve singură problemele 
Preşedintele francez şi cancelarul german au evocat aprofundarea zonei 
euro, uniunea bancară, impozitarea giganţilor digitali şi problema migraţiei, 
dar și ieşirea Marii Britanii din UE şi politica externă europeană şi de 
apărare. Obiectivul discuţiilor a fost pregătirea reluării activităţii (după 
vacanţă) şi o agendă pentru următoarele şase luni, care se anunţă destul de 
încărcată, înainte de campania pentru alegerile europene din luna mai 
2019, care le-ar putea încetini ritmul. (RO) 
 

 Manfred Weber aspiră să devină viitorul președinte al Comisiei Europene 
și dorește o colaborare cu toată lumea 
Conservatorul german, Manfred Weber, liderul celui mai mare grup politic 
din Parlamentul European (PPE), care și-a anunțat deja candidatura pentru 
funcția de președinte al Comisiei Europene, a declarat că doreşte să 
colaboreze cu toată lumea, inclusiv cu vicepremierul italian Matteo Salvini, 
cu premierul ungar Viktor Orban, cu liderul Partidului Lege şi Justiţie din 
Polonia (PiS), Jaroslaw Kaczynski, şi cu socialiştii din România. (RO) 

 Comisarul european Johannes Hahn consideră că ideea unui schimb de 
teritorii între Serbia şi Kosovo merită analizată 
Johannes Hahn a declarat că ”(…) în acest moment ar trebui să le permitem 
celor două părţi să discute despre această idee, precum şi despre altele, şi – 
cu sprijinul Uniunii Europene – să poarte negocieri asupra lor” și că ”nu 
există riscul ca eventuale schimbări ale frontierei între Serbia şi Kosovo să 
ducă la regrupări etnice de vreun fel”. (RO) 
 

 Președintele francez îi îndeamnă pe europeni să fie ”duri” și ”clari” cu 
Ungaria, Polonia și cu toate statele care nu respectă statul de drept 
Emmanuel Macron: ”Trebuie să facem în așa fel încât statul de drept să fie 
respectat peste tot. Am fost prea lenți, prea îngăduitori”, referindu-se 
explicit la Ungaria, care în viziunea sa ”nu mai respectă statul de drept”, și 
la Polonia. ”Săptămâna viitoare va avea loc o dezbatere în Parlamentul 
European în cazul Ungariei. (…) Trebuie să fim clari. Trebuie să fim clari şi 
fermi şi cu Polonia, cu toate ţările care nu mai respectă statul de drept”, a 
spus Macron. (RO) 
 

https://www.caleaeuropeana.ro/angela-merkel-si-emmanuel-macron-discutii-inaintea-alegerilor-europene-avem-nevoie-de-o-europa-capabila-sa-isi-rezolve-singura-problemele/
https://www.caleaeuropeana.ro/manfred-weber-cel-care-aspira-sa-devina-viitorul-presedinte-al-ce-in-peisaj-exista-salvini-kaczynski-si-socialistii-din-romania-trebuie-sa-colaboram-cu-toata-lumea/
https://www.caleaeuropeana.ro/comisarul-european-johannes-hahn-ideea-unui-schimb-de-teritorii-intre-serbia-si-kosovo-merita-analizata/
https://www.caleaeuropeana.ro/emmanuel-macron-ii-indeamna-pe-europeni-sa-fie-duri-si-clari-cu-ungaria-polonia-si-cu-toate-statele-care-nu-respecta-statul-de-drept-am-fost-prea-lenti-prea-inga/
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 Vicepreședintele Comisiei Europene Jyrki Katainen a formulat critici la 
adresa României, Poloniei și Ungariei 
Jyrki Katainen a susținut că una dintre provocările majore cu care se 
confruntă Uniunea Europeană constă în respectarea valorilor fundamentale 
de către statele membre, acesta oferind exemplele României, Poloniei și 
Ungariei. Oficialul a subliniat faptul că democrația, statul de drept și 
drepturile omului funcționează ca „un pachet” din care liderii politici „nu 
pot alege”, chiar dacă „au câștigat alegeri”. (RO) 
 

 Situația din România după violențele din data de 10 august a.c. va fi 
dezbătută în plenul Parlamentului European în luna octombrie 2018 
Conferinţa Preşedinţilor, care este formată din preşedinţii grupurilor 
politice din Parlamentul European, a decis, la propunerea Verzilor 
Europeni, să convoace o dezbatere plenară despre violenţele de la 
protestul din România din 10 august a.c.  Premierul Viorica Dăncilă ar putea 
fi chemată pentru a da explicații în plenul legislativului european cu privire 
la violențele din această dată. (RO) 
 

 Jens Stoltenberg, Angela Merkel și Sebastian Kurz vizitează succesiv 
Macedonia, exprimându-și sprijinul  privind noua denumire a țării și 
aderarea acesteia la NATO 
Liderii occidentali urmează să viziteze succesiv Macedonia pentru a-și arăta 
sprijinul față de demersurile premierului Zoran Zaev de a valida acordul cu 
Grecia privind denumirea statului și de a face un nou pas spre aderarea 
țării la NATO. Vizitele celor trei oficiali survin cu doar trei săptămâni înainte 
de referendumul din data de 30 septembrie 2018 în care alegătorii 
macedoneni sunt invitați să își exprime opinia cu privire la acordul cu 
Grecia referitor la numele statului. Macedonia și Grecia au semnat la 17 
iunie a.c. acordul pentru redenumirea Fostei Republici Iugoslave a 
Macedoniei în Macedonia de Nord, după 27 de ani de dispute între cele 
două capitale. (RO) 
 

 
 

 Comisia Europeană va publica un pachet de recomandări pentru statele 
membre, astfel încât cetățenii europeni să nu fie manipulați înaintea 
alegerilor europene din mai 2019 
Comisia Europeană va publica săptămâna viitoare un set de măsuri și 
recomandări adresate statelor membre pentru a le ajuta să prevină orice 
interferare în cadrul alegerilor europene din mai 2019. Vera Jourova, 
comisar european pentru justiție : “Vrem ca cetățenii să aibă libertatea de 
a vota în cadrul alegerilor fără să fie manipulați”, precizând că oamenii ar 
trebui să fie informați corect când citesc sau vizualizează anunțuri politice. 
Acest pachet este, de asemenea, un răspuns la scandalul Cambridge 
Analytica.  (RO) 
 

 Opt organizații civice internaționale cer Parlamentului European să 
activeze articolul 7 din Tratatul UE împotriva Ungariei.  
Parlamentul European urmează să îşi exprime votul pe 11 septembrie a.c. 
asupra unui raport în care este criticată situaţia statului de drept în 
Ungaria. Raportul votat în Comisia LIBE în luna iunie a.c. constată „un risc 
clar de încălcare gravă de către Ungaria a valorilor Uniunii Europene” şi 
cere activarea procedurii articolului 7, care suspendă dreptul de vot al unui 
stat în Consiliul UE. (RO) 
 

 Comisarul european Günther Oettinger menționează România între 
statele care ”vor să slăbească sau chiar să distrugă” proiectul european 
Günther Oettinger : „În opinia mea, proiectul (n.r. european) se confruntă 
cu un pericol mortal. Câțiva din interiorul Europei vor să o slăbească, chiar 
să o distrugă – Polonia, Ungaria, România, guvernul Italiei”. Oficialul 
european a adăugat că UE este în pericol și din cauza unor autocrați, ce 
apelează la războaie comerciale și agresiuni, în această categorie, 
nominalizându-i pe președinții Rusiei și Turciei, Vladimir Putin și Recep 
Tayyip Erdoğan, și pe „chinezii inteligenți”. (RO) 
 

 

https://www.caleaeuropeana.ro/video-vicepresedintele-comisiei-europene-jyrki-katainen-critici-la-adresa-romaniei-poloniei-si-ungariei-democratia-statul-de-drept-si-drepturile-omului-functioneaza-ca-un-pachet-nu-poti-alege-do/
https://www.caleaeuropeana.ro/situatia-din-romania-dupa-violentele-din-data-de-10-august-dezbatuta-in-plenul-parlamentului-european-in-luna-octombrie-premierul-viorica-dancila-ar-putea-fi-invitata-pentru-exlicatii/
https://www.caleaeuropeana.ro/jens-stoltenberg-angela-merkel-si-sebastian-kurz-viziteaza-succesiv-macedonia-liderii-occidentali-isi-exprima-sprijinul-privind-denumirea-tarii-si-aderarea-la-nato/
https://www.caleaeuropeana.ro/comisia-europeana-va-publica-un-pachet-de-recomandari-pentru-statele-membre-astfel-incat-cetatenii-europeni-sa-nu-fie-manipulati-inaintea-alegerilor-europene-din-mai-2019/
https://www.caleaeuropeana.ro/comisia-pentru-libertati-civile-justitie-si-afaceri-interne-libe-din-cadrul-parlamentul-european-solicita-statelor-membre-activarea-articolului-7-impotriva-ungariei/
https://www.caleaeuropeana.ro/opt-organizatii-civice-internationale-cer-parlamentului-european-sa-activeze-articolul-7-din-tratatul-ue-impotriva-ungariei-budapesta-ar-putea-ramane-fara-drept-de-vot-in-consiliu/
https://www.caleaeuropeana.ro/comisarul-gunther-oettinger-mentioneaza-romania-intre-statele-care-vor-sa-slabeasca-sau-chiar-sa-distruga-proiectul-european/
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 Marea Mediterană, cea mai periculoasă rută pentru migranți în 2018, cu o 
creștere majoră a numărului deceselor 
Potrivit unui raport al UNHCR, agenția ONU pentru Refugiați, rata deceselor 
a crescut brusc comparativ cu anul 2017, chiar dacă numărul migranților 
care vin în Europa pe ruta mediteraneană a scăzut în anul 2018. La fiecare 
18 persoane, una a decedat în Marea Mediterană, comparativ cu anul 
trecut în care o persoană murea la fiecare 42 care soseau pe această rută. 
În total, mai mult de 1.600 de persoane au murit sau au dispărut în timp ce 
încercau să ajungă în Europa. (RO) 
 

 Prin aprofundarea relațiilor cu Rusia lui Vladimir Putin, guvernele 
populiste reprezintă un pericol clar pentru cetățenii europeni 
Guy Verhofstadt, liderul grupului ALDE din Parlamentul European: 
„Ascensiunea partidelor populiste de extremă dreaptă din Europa în ultimii 
ani este în general caracterizată drept o amenințare pentru instituțiile 
politice ale UE. Dar riscurile sunt mai grave: Prin aprofundarea relațiilor cu 
Rusia lui Vladimir Putin, guvernele populiste reprezintă un pericol clar și 
actual pentru securitatea fizică și securitatea fiecărui cetățean european”. 
(RO) 
 

 Reprezentanța Permanentă a României la UE a celebrat 50 de ani de 
existență a mărcii Dacia, în Anul Centenarului Marii Uniri din 1918 
Luminița Odobescu, reprezentantul Permanent al României pe lângă UE:  
“Dacia este o marcă cu care fiecare dintre noi se identifică, un simbol cu 
care au crescut generații întregi de români, încă de la înființarea 
întreprinderii, în 1968. Mașina familială -  Dacia - a fost și rămâne un 
prieten de nădejde. (…) sloganul ales pentru marca Dacia – Mereu în inimile 
românilor – reflectă aprecierea și atașamentul românilor față de acest 
produs, de-a lungul timpului”.  (RO) 
 

 Prețurile au crescut în România de șapte ori mai mult față de media 
europeană în perioada 2000-2017 
Potrivit Eurostat, în perioada 2000-2017, prețurile la bunuri și servicii în 
Uniunea Europeană au crescut, per ansamblu, cu 36%, în vreme ce în 
România au înregistrat un avans de 257%. Cele mai mari creşteri s-au 
înregistrat la ”băuturi alcoolice şi ţigări”, unde la nivelul UE între 2000 şi 
2017 s-a înregistrat o creştere de 92,1%, în timp ce în România creşterea a 
fost de 726,5%, şi la ”educaţie”, creştere de 91,2% în UE comparativ cu o 
creştere de 297,3% în România. (RO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unhcr.org/news/press/2018/9/5b8935964/mediterranean-crossings-deadlier-new-unhcr-report-shows.html
https://www.caleaeuropeana.ro/unhcr-marea-mediterana-cea-mai-periculoasa-ruta-pentru-migranti-in-2018-cu-o-crestere-majora-a-numarului-deceselor/
https://www.caleaeuropeana.ro/guy-verhofstadt-liderul-alde-din-pe-prin-aprofundarea-relatiilor-cu-rusia-lui-vladimir-putin-guvernele-populiste-reprezinta-un-pericol-clar-pentru-cetatenii-europeni/
https://www.caleaeuropeana.ro/50-de-ani-de-existenta-a-marcii-dacia-celebrati-la-bruxelles-intr-un-eveniment-gazduit-de-reprezentanta-permanenta-a-romaniei-la-ue/
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20180910-1?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2F
https://www.caleaeuropeana.ro/eurostat-preturile-au-crescut-in-romania-de-sapte-ori-mai-mult-fata-de-media-europeana-in-perioada-2000-2017/
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