
––––––– 

 

 

 

 

 

 

DIRECȚIA PENTRU UNIUNEA EUROPEANĂ 

POLITICI ȘI 

ORIENTĂRI 

EUROPENE 

SINTEZA ACTIVITĂȚILOR EUROPENE 
8 - 14 octombrie   2018 



 
2 

 

CUPRINS 

 

COMISIA EUROPEANĂ……………………………………..3 

PARLAMENTUL EUROPEAN ...................................9 

PREȘEDINȚIA AUSTRIACĂ A                         

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE…………………..16 

COMITETUL EUROPEAN                                                     

AL REGIUNILOR(CoR)…………………………………….21 

BREXIT…………………………………………………………24 

SUBIECTE DE ACTUALITATE………………………….26 

 
 

 

 

 

 

Autori 

 

Dr. Cristina Stroescu, coordonator 

Mihaela Gîdei 

Luiza Roibu 

Carmen Denisa Ion 

Ioana Cristina Vida 

Andreea Mihai 

Cristina Rădulescu 

Dana Honciuc 

Daniela Șerban 

 

©DIRECŢIA PENTRU UE, 2018 

str. Izvor nr. 2-4, 

sect.5, Bucureşti 

Tel: 021 414 21 51 

Fax: 021 414 2086 

E-mail: politiciue@cdep.ro 

 
Publicaţia electronică, 

înfiinţată în anul 2007, poate fi 

accesată aici. 
 

 

Surse de informare şi foto: 

 

 

Site-ul oficial al Uniunii Europene 

Parlamentul European 

Comisia Europeană 

Preşedinţia austriacă 

Consiliul Uniunii Europene 

Comitetul European al Regiunilor 
www.agrepres.ro 

www.caleaeuropeana.ro 

www.euractiv.com 

www.politico.eu 

 
 

mailto:politiciue@cdep.ro
http://www.cdep.ro/pls/dic/site2015.page?den=dip-dreptc1
http://europa.eu/index_ro.htm
http://www.europarl.europa.eu/portal/ro
http://ec.europa.eu/index_ro.htm
https://www.eu2018.at/
http://www.consilium.europa.eu/ro/home/
http://cor.europa.eu/ro/Pages/home.aspx
http://www.agrepres.ro/
http://www.caleaeuropeana.ro/
http://www.euractiv.com/
http://www.politico.eu/


 
3 

  

COMISIA EUROPEANĂ 

 

 

 

Locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate  

O bioeconomie durabilă pentru o Europă durabilă 

Comisia a prezentat un plan de acțiune pentru dezvoltarea unei 
bioeconomii durabile și circulare care să ajute la dezvoltarea societății, a 
mediului și a economiei în Europa. Într-o lume a resurselor biologice și a 
ecosistemelor finite este necesar un efort de inovare pentru a asigura hrană 
oamenilor și pentru a le furniza apă și energie. Bioeconomia, spre exemplu,  
poate transforma algele în combustibil, poate recicla plasticul, poate 
transforma deșeurile în mobilier sau îmbrăcăminte noi sau poate transforma 
subprodusele industriale în îngrășăminte ecologice1.  

Totodată, aceasta are potențialul de a genera 1 milion de locuri de 
muncă ecologice până în anul 2030.  

Realizarea unei bioeconomii circulare durabile necesită însă un efort 
concertat din partea autorităților publice, în general și a domeniului 
industriei, în special. Comisia va lansa  măsuri concrete în anul 2019, 
urmărind 3 obiective concrete: 

                                                 
1 https://agrotrend.ro/comisia-europeana-investitiile-in-bioeconomie-au-viitor-in-

romania/  

1. Extinderea și consolidarea biosectoarelor 

Pentru a exploata potențialu 

l bioeconomiei de a moderniza economia și industriile europene în 
vederea unei prosperități pe termen lung și durabile, Comisia: 

 va crea o platformă de investiții tematice pentru 
bioeconomia circulară în valoare de 100 milioane euro cu scopul de a aduce 
inovațiile ecologice mai aproape de piață și pentru a reduce riscurile 
investițiilor private în soluții durabile; 

 va facilita dezvoltarea unor noi biorafinării durabile în 
întreaga Europă. 

2. Dezvoltarea rapidă de bioeconomii  

Statele membre și regiunile, în special în Europa Centrală și de Est, 
au un potențial insuficient utilizat de valorificare a biomasei și a deșeurilor, 
pentru a remedia această situație, Comisia: 

https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/ec_bioeconomy_strategy_2018.pdf#view=fit&pagemode=none
https://agrotrend.ro/comisia-europeana-investitiile-in-bioeconomie-au-viitor-in-romania/
https://agrotrend.ro/comisia-europeana-investitiile-in-bioeconomie-au-viitor-in-romania/
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 va elabora o agendă strategică de implementare a dezvoltării 
durabile a produselor alimentare și agricole, a silviculturii și a produselor 
ecologice; 

 va institui, în cadrul programului Orizont 2020, un mecanism 
al UE de sprijinire a politicii în domeniul bioeconomiei pentru țările UE, cu 
scopul de a elabora agende naționale și regionale; 

 va lansa acțiuni pilot pentru dezvoltarea de bioeconomii în 
zonele rurale, de coastă și urbane, de exemplu în ceea ce privește 
gestionarea deșeurilor sau stocarea carbonului în sol. 

3. Protejarea ecosistemului și înțelegerea limitărilor ecologice ale 
bioeconomiei. 

Ecosistemul se confruntă cu amenințări și provocări grave, cum ar fi 
schimbările climatice, degradarea terenurilor și o populația în creștere, 
pentru a face față acestor provocări, Comisia: 

 va pune în aplicare un sistem de monitorizare la nivelul UE 
pentru a urmări progresele către o bioeconomie durabilă și circulară; 

 va consolida baza de cunoștințe și înțelegerea domeniilor 
specifice ale bioeconomie, prin colectarea de date și asigurarea unui acces 
mai bun la acestea prin intermediul Centrului de cunoaștere pentru 
bioeconomie; 

 va furniza orientări și va promova bunele practici cu privire la 
modul de funcționare a bioeconomiei în limite ecologice sigure. 
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Uniunea securității  

Măsuri decisive privind prioritățile în domeniul securității 

Comisia Europeană a prezentat un raport2 cu privire la progresele înregistrate către realizarea unei uniuni a securității efectivă și reală, invitând 
Parlamentul European și Consiliul să finalizeze procedurile privind adoptarea inițiativelor prioritare din domeniu. 

Pentru a menține dinamica pozitivă stabilită de liderii UE la reuniunea informală din Salzburg, raportul prezintă inițiativele în materie de securitate care 
vor fi decisive pentru finalizarea Uniunii securității înainte de viitoarele alegeri pentru Parlamentul European, din mai 2019. În acest sens, raportul reprezintă o 
contribuție la discuțiile din cadrul Consiliului European din 18-19 octombrie 2018, cu privire la securitatea internă. Este vizată finalizarea procedurilor din cadrul 
dosarelor prioritare privind: 

 protejarea cetățenilor europeni în mediul on-line 

Un set amplu de măsuri menite să mărească reziliența cibernetică a UE și să sporească capacitățile de securitate cibernetică a fost prezentat în luna septembrie 
2017 și a fost urmat de o serie de propuneri destinate să protejeze securitatea alegerilor.  

 interoperabilitatea sistemelor de informații ale UE 

Propunerea privind interoperabilitatea sistemelor de informații ale UE, prezentată în luna decembrie 2017, ar trebui să fie aprobată de Parlamentul European și 
de Consiliu înainte de alegerile pentru Parlamentul European din 2019. În mod similar, ar trebui să se finalizeze rapid procesul de modernizare a diferitelor 
sisteme de informații ale UE, cum ar fi Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS), Eurodac și Sistemul de informații privind vizele 
(VIS). 

 combaterea criminalității transfrontaliere 

Pentru a ajuta poliția și autoritățile judiciare să urmărească piste on-line și la nivel transfrontalier, ar trebui ca propunerile Comisiei privind dovezile electronice 
să fie aprobate înainte de alegerile din mai 2019.  

 consolidarea frontierelor UE 

Securitatea internă a UE depinde de modul în care sunt gestionate frontierele externe. Prin urmare, propunerile de consolidare pentru Agenția Europeană  
pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, a normelor UE în materie de returnare și a Agenției Uniunii Europene pentru Azil vor oferi instrumentele necesare 
pentru gestionarea eficientă a frontierelor externe. 

                                                 
2 Comunicare: Al 16-lea Raport privind progresele înregistrate către o uniune a securității efectivă și reală 
Anexă: Lista inițiativelor legislative 
 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20181010_com-2018-690-communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20181010_annex-list-legislative-initiatives_en.pdf
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Politica regională  

Finanțarea unor proiecte inovatoare din 22 de orașe 

europene 

În cadrul celei de a 3-a cereri de proiecte privind acțiunile urbane 
inovatoare, un număr de 22 orașe au primit finanțare în următoarele 
domenii: 

 adaptarea la schimbările climatice: Amsterdam (NL), 
Barcelona (ES), Greater Manchester Combined Authority (UK), Riba-roja de 
Túria (ES), Sevilla (ES), Paris (FR); 

 calitatea aerului: metropola Aix-Marseille Provence (FR), 
Breda (NL), Helsinki (FI), Ostrava (CZ), Portici (IT); 

 locuințe: Bruxelles (BE), Budapesta (HU), Gent (BE), Mataró 
(ES), metropola Lyon (FR); 

 locuri de muncă și competențe în cadrul economiei locale: 
Aveiro (PT), Cluj-Napoca (RO), Cuenca (ES), Eindhoven (NL), Vantaa (FI), 
Ventspils (LV). 

Comisia a lansat, de asemenea, cea de a 4-a cerere de propuneri în 
cadrul acțiunilor urbane inovatoare. Suma de 100 milioane euro sunt acum 
disponibile pentru a finanța proiecte inovatoare de protejare și reducere a 
vulnerabilității spațiilor publice din orașe, după cum s-a anunțat în Planul de 
acțiune din 2017, în cadrul Agendei europene privind securitatea. De 
asemenea, în urma cererii de propuneri vor fi finanțate proiecte digitale, de 
mediu și de incluziune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justiție, consumatori și egalitate de gen 

Tabloul de bord al piețelor de consum din 2018 

Comisia Europeană a prezentat, în data de 12 octombrie 2018, 
Tabloul de bord al piețelor de consum din 2018, care monitorizează modul 
în care consumatorii din UE evaluează performanța a 40 de sectoare de 
bunuri și servicii. 

Principalele concluzii ale Tabloului de bord al piețelor de consum din 
2018 

Progresele față de anul 2016 sunt modeste, deși tendința pozitivă 
înregistrată începând cu anul 2010 continuă. Creditele ipotecare și serviciile 
de furnizare a apei, a gazului și a energiei electrice au înregistrat cele mai 
mari progrese în ultimii 2 ani, însă rămân (cu excepția furnizorilor de gaz) 
printre piețele în care consumatorii au cea mai puțină încredere. 

Deși piețele din Europa de Vest continuă să funcționeze mai bine 
pentru consumatori, în medie, cele mai semnificative îmbunătățiri ale 
performanțelor s-au înregistrat și anul acesta în Europa de Est. Această 
constatare sugerează că decalajul dintre est și vest, în ceea ce privește 
funcționarea piețelor pentru consumatori, se reduce treptat. Măsurile luate 
de Comisie și de statele membre în privința produselor alimentare cu dublu 
standard de calitate ar trebui să îmbunătățească și mai mult situația. 

În continuare serviciile de internet și telefonie mobilă ridică cele mai 
mari probleme pentru consumatori: 20,3% și, respectiv, 17,5% din aceștia s-
au confruntat cu probleme în ultimul an.  

Printre sectoarele menționate se numără: abonamentele TV, 
telefonia fixă, vânzările de produse TIC și electronice, transportul feroviar și 
urban, autovehiculele de ocazie, sectorul imobiliar, serviciile poștale, 
autoturismele noi, serviciile de închiriere de autovehicule și serviciile de 
reparații auto. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1512558036925&uri=CELEX%3A52017DC0612
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1512558036925&uri=CELEX%3A52017DC0612
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-security_en
https://ec.europa.eu/info/files/consumer-markets-scoreboard-making-markets-work-consumers_ro
https://ec.europa.eu/info/files/consumer-markets-scoreboard-making-markets-work-consumers_ro
https://ec.europa.eu/commission/news/dual-quality-food-2018-jun-14_en
https://ec.europa.eu/commission/news/dual-quality-food-2018-jun-14_en
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Serviciile financiare sunt sectorul în care consumatorii suferă cele 
mai mari prejudicii (pierderi financiare sau pierdere de timp) în caz de 
probleme. Cel puțin 35% dintre consumatorii care s-au confruntat cu 
probleme legate de asigurările pentru locuințe, creditele ipotecare, 
împrumuturi, aprovizionarea cu energie electrică și cu apă au declarat că au 
suferit prejudicii grave.  

Sectorul imobiliar și cel al autovehiculelor de ocazie sunt sectoarele 
în care consumatorii au cea mai scăzută încredere. Doar 38% dintre 
consumatori au încredere că prestatorii de servicii imobiliare respectă 
normele de protecție a consumatorilor, iar, pentru sectorul autovehiculelor 
de ocazie, procentul este de 36%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumatorii din România se află pe locul al treilea în ceea 
ce privește cel mai scăzut nivel de cunoștințe despre 
drepturile consumatorilor în UE. 

Cu excepția perioadei dintre 2011 și 2012, încrederea 
consumatorilor în comercianții cu amănuntul și prestatorii 
de servicii din România a crescut treptat începând din anul 
2008. 

În România a existat o creștere consecventă a nivelului de 
încredere a consumatorilor în mecanismele alternative de 
soluționare a litigiilor și în instanțele de recurs începând 
din anul 2008. Comercianții cu amănuntul din România 
înregistrează cel mai scăzut nivel de încredere în siguranța 
produselor nealimentare la nivelul UE. 

România înregistrează al treilea cel mai scăzut punctaj din 
UE la indicatorul sintetic privind plângerile și soluționarea 
litigiilor. 
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Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate/ Vicepreşedinte al 

Comisiei Europene, dna Federica Mogherini 

 În data de 8 octombrie a.c., la Barcelona - Spania, a avut loc cel de al 3-lea Forum regional al miniştrilor de afaceri externe ai Uniunii pentru 
Mediterană (UpM), care a fost prezidat de dna Mogherini, Înaltul Reprezentant al UE, şi de dl Ayman Safadi, ministrul de externe al Iordaniei.  

Cu acest prilej a fost reafirmat angajamentul politic privind promovarea cooperării regionale şi recunoaşterea UpM ca o platformă unică, bazată pe 
acţiune în vederea intensificării eforturilor de a răspunde provocărilor comune şi de a crea oportunităţi comune în regiunea euro-mediteraneană. 

Înaltul Reprezentant a subliniat faptul că promovarea securităţii durabile şi combaterea amenințarilor terorismului și a extremismului poate fi abordată 
numai în regiunea mediteraneană. De asemenea, dna Mogherini a reiterat disponibilitatea UE de a pune capăt crizelor politice din regiune. „(...) Cu toții vrem să 
găsim soluții politice la crizele cu care ne confruntăm în Siria, în Libia, în Orientul Mijlociu. Suntem hotărâți să rezolvăm conflictul palestiniano-israelian pe baza 
soluției cu două state, singura cale către o pace și securitate globală." 

 În data de 9 octombrie a.c., dna Federica Mogherini, Înaltul Reprezentant al UE, a susţinut un discurs în cadrul ceremoniei de deschidere a 
Târgului de carte de la Frankfurt (Germania), cel mai mare târg comercial, care în acest an a avut ca oaspete de onoare Republica Georgia. 

 Cu acest prilej, Înaltul Reprezentant a subliniat faptul că pluralismul este esența culturii și identității europene, declarând că „există o identitate 
europeană, o cultură europeană, o etichetă de nume, o unitate de scop care vine chiar înainte de politicile noastre comune, și care poate și trebuie să fie 
reprezentată în lume”.   

În plus, dna Mogherini a precizat: „(...) Scopul nostru nu este de a înlocui 
diplomația culturală națională. Dimpotrivă, încercăm să-i oferim chiar mai multă 
putere, unind forțele la nivel european. De exemplu, începem să construim case de 
cultură europeană în întreaga lume, ca un sediu pentru toate institutele culturale 
europene, și o modalitate de a da voce și vizibilitate tuturor culturilor naționale 
europene din străinătate. În acești câțiva ani, am arătat deja puterea culturii pentru 
pace, securitate și dezvoltare economică.”  

Cultura este o componentă-cheie a politicii externe a UE și a strategiei UE 
pentru relațiile culturale, din anul 2016, şi vizează consolidarea cooperării culturale 
dintre UE și țările sale partenere. Promovarea unei ordini globale bazate pe pace, 
stat de drept, libertate de exprimare, înțelegere reciprocă și respect pentru valorile 
fundamentale este unul dintre obiectivele sale finale. 

De la adoptarea sa, strategia a fost susţinută de către statele membre, țările 
partenere, institutele culturale prin sprijinirea industriilor creative, promovarea dialogului intercultural și consolidarea cooperării în domeniul patrimoniului 
cultural. 

https://ufmsecretariat.org/wp-content/uploads/2018/10/Conclusions-of-the-Co-Presidency.pdf
https://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I161523
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1465397367485&uri=JOIN:2016:29:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1465397367485&uri=JOIN:2016:29:FIN
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PARLAMENTUL EUROPEAN 

 

 

În săptămâna  8 – 14  octombrie a.c.,  deputații europeni și-au desfășurat activitatea în cadrul comisiilor parlamentare ale Parlamentului  European, la 

Bruxelles – Belgia.  

Balcanii de Vest - bilanț 2018  

În data 9 octombrie a.c., în urma dezbaterilor pe  
amendamente, membrii Comisiei pentru afaceri externe 
(AFET) au remarcat o serie de progrese ale celor 5 țări 
candidate din Balcanii de Vest.  

Serbia3  

Deputații europeni salută implicarea continuă a Serbiei pe 
calea integrării în UE și solicită promovarea activă a acestei 
decizii strategice în rândul cetățenilor săi. De asemenea, 
subliniază eforturile Serbiei de a menține relații bune cu țara 
învecinată Kosovo și de a sprijini dialogul facilitat de UE 
pentru a se ajunge la un acord cuprinzător de normalizare. 
Luând act de dezbaterea recentă privind posibilele schimburi 
de teritorii între Serbia și Kosovo, deputații europeni 
subliniază că statele omogene din punct de vedere etnic nu 
ar trebui să reprezinte un obiectiv în regiune. În acest sens, 
ar  trebui să ia în considerare orice acord convenit reciproc 
între Serbia și Kosovo, care va consolida stabilitatea generală 

                                                 
3 Fișă de procedură Serbia  

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/AFET/OJ/2018/10-08/1164577RO.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/AFET/OJ/2018/10-08/1164577RO.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2146(INI)&l=en
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în regiune și respectarea  dreptului internațional. Deputații europeni solicită autorităților sârbe să intensifice eforturile de reformă în domeniul statului de drept, 
să intensifice lupta împotriva corupției și a crimei organizate și să continue măsurile de reformare în administrația publică a țării pentru a o face neutră din punct 
de vedere politic. Serbia ar trebui să se alinieze la politica externă și de securitate a UE, inclusiv în ceea ce privește Rusia, precum și în cadrul Organizației 
Națiunilor Unite.  

Kosovo4  

Deputații europeni salută legislația adoptată în cadrul Agendei europene de reformă, dar își exprimă îngrijorarea față de lipsa unui consens între părți și față de 
persistența polarizării politice în Kosovo, care continuă să afecteze negativ calea către o reformă durabilă. Pentru a aduce Kosovo mai aproape de UE, 
liberalizarea vizelor este vitală, fără întârzieri nejustificate. Deputații europeni salută confirmarea de către  Comisia Europeană a îndeplinirii criteriilor de 
referință privind liberalizarea vizelor. Acest lucru vine în pofida preocupărilor legate de sistemul judiciar subfinanțat din Kosovo, de corupția larg răspândită și de 
influența politică nejustificată, toate acestea trebuind să fie abordate dincolo de progresele realizate. Totodată, în documentul adoptat, se ia notă de faptul că 5 
state membre ale UE nu au recunoscut încă Kosovo și le invită să facă acest lucru, deoarece acest lucru ar îmbunătății relațiile dintre Kosovo și Serbia vecină.  

Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei5 

Deputații europeni felicită angajamentul puternic al țării de a pune pe deplin în aplicare Acordul Przino, din anul 2015, și prioritățile reformei. De asemenea, 
solicită autorităților naționale să intensifice lupta împotriva spălării banilor și a conflictelor de interese, pentru a proteja mai bine sistemul judiciar împotriva 
interferențelor politice, să asigure independența mass-media și să soluționeze problemele care stau la baza statului de drept. Ca urmare a rezultatului incert al 
referendumului din Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, din 30 septembrie 2018, prin care s-a solicitat sprijin public pentru schimbarea numelui țării în 
Republica Macedonia de Nord, deputații europeni încurajează guvernul de la Skopie să facă ceea ce este necesar pentru a onora Acordul de la Prespa6, care va 
deschide ușa negocierilor de aderare la UE și NATO.  

Albania7 

Deputații europeni salută progresul constant al Albaniei în ceea ce privește reformele legate de UE și măsurile luate pentru a spori independența și 
profesionalismul sistemului judiciar al țării. În timp ce apreciază îmbunătățirile semnificative aduse de Albania în consolidarea cadrul juridic și instituțional, 
precum și progresele înregistrate în lupta împotriva crimei organizate, deputații europeni rămân preocupați de nivelul ridicat al corupției, de ritmul lent, de 
ineficiența sistemului judiciar și de faptul că deficiențele și procedurile de reglementare sunt greoaie și continuă să descurajeze investițiile în țară. Cu toate 
acestea, se susține calea stabilită de Consiliu pentru deschiderea negocierilor de aderare cu Albania, în luna iunie 2019, cu condiția ca țara să îndeplinească 
toate cerințele necesare.  

 
                                                 
4 Fișă de procedură Kosovo 
5 Fișă de procedură Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei  
6 Acordul se referită la  protecția și  dezvoltarea  durabilă  a  zonei  parcului  Prespa  și a  fost  negociat de către Comisia Europeană, Grecia, Albania și Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei; 
constituie un pas înainte în direcția cooperării în zonă, având în același timp potențialul de a contribui la aplicarea cu succes a Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului de 
stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei (DCA) 
7 Fișă de procedură Albania 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/news_corner/news/news-files/20150619_agreement.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2149(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2145(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2147(INI)&l=en
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Muntenegru8  

În timp ce Muntenegru înregistrează progrese serioase în procesul de integrare în UE, deputații europeni solicită conducerii politice a țării să acorde prioritate 
abordării problemelor legate de statul de drept, libertatea presei, corupție, spălare de bani, crimă organizată și violența asociată acesteia. Ei apreciază eforturile 
constructive făcute în cooperarea regională și bunele relații de vecinătate. Deputații europeni salută ratificarea acordului privind frontierele de stat dintre 
Muntenegru și Kosovo, dar solicită rezolvarea rapidă a disputelor transfrontaliere cu alte țări vecine. De asemenea, este menționată importanța strategică a 
aderării Muntenegrului la NATO, în 5 iunie 2017, pentru asigurarea stabilității și a păcii în Balcanii de Vest. 

În urma voturilor în Comisia AFET, proiectele de rezoluții urmează să fie votate de plenul Parlamentului European, în timpul sesiunii din luna noiembrie 
a.c., de la Bruxelles. 

 

Finaliști pentru Premiului Saharov  

Finaliștii din acest an ai Premiului Saharov pentru libertate de gândire9 au fost selectați în urma unui vot comun al comisiilor pentru afaceri externe 
(AFET), dezvoltare (DEVE), în cooperare cu Subcomisia pentru drepturile omului (DROI), în data de 9 octombrie a.c.  

Cele 3 nominalizările din acest an pentru Premiul Saharov sunt: 

 

 Oleg Sențov 

Este un regizor ucrainean, fost protestatar la Euromaidan în 2014 (Ucraina) și opozant vehement al anexării Crimeii (republică 
independentă a Ucrainei) de către Federaţia Rusă, în 2014, acuzat într-un proces politic desfășurat în Rusia contemporană; este 
condamnat la 20 de închisoare, sub acuzația de trafic de arme și pregătirea unui atac terorist în Crimeea, împotriva guvernării 
„de facto” a Rusiei în Crimeea.  

 

 11 ONG-uri care protejează drepturile omului și salvează viața migranților în Marea Mediterană.  

Din anul 2015, ONG-uri din întreaga UE au lansat operațiuni de căutare în Marea Mediterană pentru a salva viața refugiaților care încearcă să ajungă pe coastele 
UE. 

                                                 
8 Fișă de procedură Muntenegru 
9 Premiul Saharov pentru libertate de gândire, numit în onoarea fizicianului și disidentului politic sovietic Andrei Saharov, este acordat în fiecare an de către Parlamentul European. A fost 
înființat în 1988 pentru a onora persoane și organizații care apără drepturile omului și libertățile fundamentale. În 2018 se împlinesc 30 de ani de la acordarea pentru prima dată a Premiului 
Saharov. 
 

http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/ro/home/the-prize.html;jsessionid=8BF57F0E27B21F89CA13E28CE40F76EB
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/AFET/OJ/2018/10-08/1164577RO.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/AFET/OJ/2018/10-08/1164577RO.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2144(INI)&l=en
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 Nasser Zefzafi 

Este liderul mişcării de protest „Hirak Rif”, care a provocat agitaţie în regiunea Rif din nordul Marocului, în perioada 2016-2017. 
Protestele au fost declanşate, în octombrie 2016, după ce un comerciant care încerca să-şi recupereze peştii confiscaţi de autorităţi a 
fost strivit de un compactor de gunoaie și a murit. La 29 mai 2017,  Nasser Zefzafi a fost răpit de poliția marocană și ținut fără acuzații 
într-un loc necunoscut timp de câteva zile, înainte de a fi acuzat de o listă de infracțiuni cum ar fi subminarea securității statului, 
nerespectarea regelui și primirea de fonduri din străinătate pentru a destabiliza țara. Aceste infracțiuni ar fi putut constitui  închisoare 
pe viață, însă la 26 iunie 2018, el a fost condamnat la 20 de ani de închisoare pentru „conspirație împotriva securității statului”, la finalul 
unui proces de 9 luni, în care au fost inculpaţi alți 53 de oameni. Zefzafi este apărat de o echipă de avocați renumiți, printre care se 
numără și politicianul marocan și fost ministru, Mohammed Ziane. Arestarea liderului Hirk Rif a declanșat un val de proteste în regiunea 
Rif, dar și în alte zone ale Marocului, precum și în comunitatea marocană din străinătate. 

Doar una dintre cele 3 nominalizări va fi câștigătorul Premiului Saharov, ales, pe 25 octombrie a.c., de către președinte și liderii grupurilor politice, în 
cadrul Conferinței Președinților. 

Premiul primit, care conține un certificat și un cec în valoare de 50.000 euro, va fi acordat în cadrul unei ceremonii organizate de către Parlamentul 
European în data de 12 decembrie 2018, la Strasbourg. 

Câștigătorul anului trecut a fost Opoziția democratică din Venezuela. 

 

Produsele din plastic de unică folosință vor fi interzise  

Comisia Europeană10 propune un set cuprinzător de măsuri pentru a reduce gunoiul marin. Directiva privind materialele plastice de unică folosință  face 
parte din pachetul legislativ anunțat prin Strategia privind materialele plastice și un element important al Planului de acțiune pentru economia circulară, care se 
bazează pe reducerea cu succes a consumului de pungi de plastic de unică folosință, adusă de legislația UE în anul 2014, dar și pe noua legislație revizuită a UE 
privind deșeurile, care include obiective pentru reciclarea materialelor plastice. 

În acest context, membrii Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (ENVI), în ședința din 10 octombrie a.c., au decis ca  articolele 
din plastic de unică folosință, cum ar fi farfurii, tacâmuri, paiele pentru băuturi, bețișoare de urechi, palete pentru amestecat ș.a., care reprezintă peste 70% din 
gunoiul marin, să fie interzise începând cu anul 2021.   

                                                 
10 Potrivit Comisiei Europene, mai mult de 80% din gunoiul marin este plastic provenit din produsele de unică folosință. Datorită descompunerii sale lente, materialul plastic se acumulează în 
mări, oceane și pe plaje în UE și în întreaga lume și constituie un pericol iminent pentru speciile marine care îl consumă - cum ar fi țestoasele de mare, sigiliile, balenele și păsările, dar și pentru 
pești și crustacee, prin urmare, și pentru lanțul alimentar uman. Materialele plastice sunt materiale convenabile, adaptabile, folositoare și valoroase din punct de vedere economic, însă ele 
trebuie utilizate eficient, reutilizate și reciclate. Trebuie luat în calcul nu doar impactul economic pozitiv al materialelor plastice, ci și costurile de curățare, precum și pierderi pentru turism, 
pescuit și transport maritim. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hirak_Rif
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/premiul-saharov-2017/20171208STO89942/opozitia-democratica-din-venezuela-primeste-premiul-saharov
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/plastics-strategy.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0614
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3846_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3846_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/OJ/2018/10-10/1164599RO.pdf
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În proiectul de raport privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului11, elaborat de Frédérique Ries (ALDE, BE), deputații 
europeni au mai adăugat la lista inițială și alte obiecte cum ar fi pungi de plastic foarte ușoare, produse din materiale plastice oxo-degradabile și recipientele 
pentru fast-food din polistiren expandat. Consumul altor elemente, pentru care nu există nici o alternativă, va trebui să fie redus de statele membre într-un mod 
„ambițios și susținut” până în 2025. Acestea includ cutiile de unică folosință pentru burger, cutiile pentru sandwich sau recipiente pentru fructe, legume, 
deserturi sau înghețată. Statele membre vor elabora planuri naționale pentru a încuraja utilizarea multiplă pentru produsele adecvate, precum și reutilizarea și 
reciclarea celor existente. Alte materiale plastice, cum ar fi sticle de băuturi, vor trebui colectate separat și reciclate cu o rată de 90% până în 2025. 

De asemenea, deputații au convenit că măsurile de reducere a deșeurilor plastice ar trebui să includă și deșeurile provenite de la produsele din tutun, în 
special filtrele de țigări care conțin plastic, care ar trebui să fie reduse cu 50% până în 2025 și cu 80% până în 2030. Un cap de țigară poate polua între 500 și 
1000 litri de apă, iar aruncat pe carosabil, poate dura până la 12 ani pentru a se dezintegra. Totodată, statele membre ar trebui să se asigure că cel puțin 50% 
dintre uneltele de pescuit pierdute sau abandonate, care conțin materiale plastice, sunt colectate anual, cu un obiectiv de reciclare de cel puțin 15% până în 
2025. Uneltele de pescuit reprezintă 27% din deșeurile găsite pe plajele Europei. Statele membre ar trebui să se asigure că societățile producătoare de țigări 
acoperă costurile de colectare a deșeurilor pentru aceste produse, inclusiv transportul, tratarea și colectarea gunoiului. Același lucru este valabil și pentru 
producătorii de unelte de pescuit care conțin plastic, care vor trebui să contribuie la îndeplinirea obiectivului de reciclare. 

Raportorul Frédérique Ries (ALDE, BE) a declarat că: „(…) Europa este responsabilă doar pentru o mică parte din plasticul care poluează oceanele noastre. 
Poate ar trebui totuși să fie un actor-cheie în găsirea unei soluții, care să conducă lupta împotriva schimbărilor climatice la nivel mondial, așa cum s-a întâmplat 
în trecut, prin interzicerea, reducerea, impozitarea și înlocuirea acestor produse. Statele membre au multe opțiuni de alegere; depinde de ele să aleagă cu 
înțelepciune, și de noi să facem mai mult.” 

Proiectul de raport va fi supus la vot plenului Parlamentului European, în cadrul sesiunii din 22-25 octombrie a.c., de la Strasbourg. 

 

Mai multe femei în poziții de top la viitoarele alegeri europene 

Înaintea Consiliului European din 17-18 octombrie a.c., politicienii din UE cheamă femeile să voteze și să candideze la 
următoarele alegeri parlamentare europene din anul 2019.  

Consiliul european al femeilor12 s-a reunit la 10 octombrie a.c., în prezența vicepreședinților PE Mairead McGuinness 
(PPE, IE), Evelyne Gebhardt (S&D, DE) și Heidi Hautala (Greens / EFA, FI), și a comisarilor europeni Violeta Bulc, Elzbieta 
Bienkowska și Mariya Gabriel, pentru a solicita partidelor politice europene să asigure un echilibru al egalității de gen, între 
femei și bărbați, atunci când își desemnează candidații, inclusiv cei pentru președinția Comisiei Europene. Se dorește de la 
guvernele UE să se asigure că există suficienți candidați femei pentru pozițiile cheie ale UE începând cu anul viitor.  

                                                 
11 COM(2018)0340 - 2018/0172(COD) - Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului  
12 Primul Consiliu european al femeilor a avut loc la 21 martie 2018 și a fost organizat împreună cu Alianța europeană a femeilor, reunind deputați europeni, comisari europeni, reprezentanți ai 
Consiliului și ai societății civile. 

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/4253/FREDERIQUE_RIES_home.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/schedule/
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/28115/mep_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/28115/mep_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/1913/mep_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/2054/mep_home.html
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20180340.do
http://europeanwomenalliance.eu/weuco/
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Summit-ul a fost deschis cu o dezbatere care a avut ca subiect principal modul de a elimina diferențele de remunerare între femei și bărbați prin investiții 
și inovare. Dna Sandi Toksvig - comediant englez, scriitor, actor, om de radio și televiziune, și nu în ultimul rând, activist politic - a vorbit despre modalitățile de a 
spori prezența femeilor în poziții politice importante. Partea a doua a întâlnirii a fost dedicată adoptării concluziilor prezentei întâlniri, care vor fi prezentate în 
cadrul Consiliului European din 17-18 octombrie a.c.  

 

Facebook - audit complet pentru a evalua protecția datelor 

Rețeaua de socializare Facebook ar trebui să facă modificări substanțiale în platforma sa pentru a fi în conformitate cu legislația UE privind protecția 
datelor, iar organismele UE ar trebui să aibă posibilitatea de a efectua o verificare completă a acestei rețele pentru a evalua protecția și securitatea datelor cu 
caracter personal ale utilizatorilor, au fost de părere deputații europeni de la Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE), în data de 10 
octombrie a.c.  

Propunerea de rezoluție13 privind utilizarea datelor persoanelor cu cont de Facebook de către Cambridge Analytica (impactul folosirii inadecvate a  
datelor a 87 milioane de utilizatori) și impactul asupra protecției datelor,  adoptată de Comisia LIBE, se rezumă la concluziile obținute după întâlnirea din luna 
mai a.c. între liderii deputaților europeni și Mark Zuckerberg, precum și a celor 3 audieri ulterioare. De asemenea, se referă la cea mai recentă utilizare a datelor 
pe care a suferit-o Facebook, pe 28 septembrie a.c., care a expus token-urile de acces pentru 50 milioane de conturi.  

Deputații europeni au luat notă de îmbunătățirile efectuate privind confidențialitatea pe care Facebook le-a făcut, dar amintesc că nu s-a realizat încă 
auditul intern complet care a fost promis. În acest context, se recomandă să se facă „modificări substanțiale ale platformei” pentru a fi conforme cu legislația UE 
privind protecția datelor. Comisia LIBE îndeamnă Facebook să permită Agenției europene pentru securitate a rețelelor și Informațiilor (ENISA) și Consiliului 
european pentru protecția datelor să efectueze „un audit complet și independent” și să prezinte concluziile Comisiei Europene, Parlamentului și parlamentelor 
naționale. 

Membrii LIBE salută faptul că Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) și noile norme privind finanțarea partidelor politice europene 
prevăd deja sancțiuni în cazul în care se vor încălca normele de protecție a datelor și se va influența rezultatul alegerilor din 2019. 

Pentru a preveni amestecul în segmentul electoral prin intermediul rețelelor de socializare, deputații europeni propun:  

 aplicarea garanțiilor electorale convenționale "off-line", cum ar fi normele privind transparența și limitele cheltuielilor, respectarea perioadelor de 
tăcere și tratamentul egal al candidaților;  

 recunoașterea reclamelor politice plătite on-line și persoana responsabilă de organizarea și producția lor;  

 interzicerea precizării, în scopuri electorale, a datelor on-line care ar putea dezvălui preferințele politice;  

                                                 
13 2018/2855(RSP) - Proiect de propunere de rezoluție depus pe baza declarației Comisiei în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură referitor la folosirea 
datelor utilizatorilor Facebook de către Cambridge Analytica și impactul asupra protecției datelor, raportor Claude Moraes, Comisia LIBE 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/LIBE/OJ/2018/10-10/1165058RO.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/LIBE/RE/2018/10-10/1163018RO.pdf
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 platformele social-media ar trebui să eticheteze și să accelereze procesul de eliminare a conturilor false;   

 auditurile post-campanie să fie obligatorii pentru a asigura eliminarea datelor cu caracter personal; 

 să fie efectuate investigații de către statele membre cu sprijinul Eurojust, dacă este necesar, în presupuse utilizări abuzive ale spațiului politic on-
line de către forțele străine. 

Comisiei Europene i se solicită să îmbunătățească normele UE în materie de concurență pentru a reflecta realitatea digitală, pentru a examina posibilul 
monopol al platformelor sociale și pentru a controla industria de publicitate prin intermediul rețelelor sociale. De asemenea, Comisia Europeană ar trebui să 
suspende acordul privind protecția vieții private destinat să protejeze cetățenii UE ale căror date cu caracter personal sunt transferate în SUA în scopuri 
comerciale.  

Prin textul adoptat de Comisia LIBE se solicită o responsabilitate și o transparență mult mai mare privind datele prelucrate algoritmic de către orice actor, 
fie acesta privat sau public. Totodată, se solicită tuturor instituțiilor, agențiilor și organismelor UE să verifice dacă paginile de social-media și instrumentele 
analitice și de marketing folosite nu pun în pericol datele personale ale cetățenilor.  

Raportorul Claude Moraes (S&D, UK), președintele Comisiei LIBE, a declarat după votul în comisie: „(…) Această rezoluție clarifică faptul că așteptăm 
măsuri de protejare a dreptului cetățenilor la viața privată, la protecția datelor și la libertatea de exprimare. (…) Audierile au fost o ocazie bună de a examina 
implicațiile scandalului privind protecția datelor și viața privată, procesele electorale și încrederea consumatorilor și de a explora posibilele soluții și remedii. Deși 
multe întrebări rămân fără răspuns, o concluzie este clară: sunt necesare mai multe acțiuni pentru a pune în aplicare legea și pentru a asigura o transparență 
reală, de la companii precum Facebook, în ceea ce privește metodele de procesare a datelor, urmărirea, crearea de profiluri și utilizarea algoritmilor. Trebuie să 
ne asigurăm de încrederea consumatorilor și respectul față de viața privată. (…) Au fost făcute îmbunătățiri de la scandal creat de Cambridge Analytica, dar, așa 
cum s-a demonstrat în ultima lună, datele a 50 milioane de conturi Facebook au fost puse în pericol din nou. Solicităm o serie de măsuri pentru a preveni 
repetarea scandalului, inclusiv un audit în activitățile industriei de publicitate pe social-media, iar autoritățile de protecție a datelor să efectueze o investigație 
aprofundată a acestei rețele pentru a se asigura că drepturile la confidențialitatea datelor sunt respectate. (…) Ne așteptăm ca toate companiile să respecte 
legislația UE privind protecția datelor, că acestea oferă utilizatorilor ajutor pentru a înțelege modul în care sunt procesate informațiile lor personale și că sunt 
disponibile controale eficiente și o mai mare transparență în ceea ce privește setările de confidențialitate. Este la fel de important ca statele membre ale UE să 
implementeze Regulamentul GDPR, iar Comisia Europeană să ia măsurile necesare pentru a monitoriza implementarea și aplicarea acesteia pentru a asigura 
protecție tuturor cetățenilor europeni.”  

Referitor la cum s-ar putea preveni manipularea procesului electoral în statele membre la viitoarele alegeri europene, dl Moraes a precizat: „(…) În SUA 
au fost introduse recent cerințe pentru a verifica identitatea, locul și sponsorul publicității politice. Aceste cerințe au avut o reacție bună și aceleași standarde ar 
trebui aplicate și în UE. În plus, trebuie să ne uităm la modul în care partidele politice utilizează platforme sociale în scopuri de campanie. Este necesară 
elaborarea unui cod de conduită cu participarea tuturor actorilor interesați. În caz contrar, va fi necesară o acțiune legislativă.” 

Propunerea de rezoluție adoptată de Comisia LIBE va fi dezbătută și votată în plenul Parlamentului European, în data de 23 octombrie a.c. 

 

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/4519/CLAUDE_MORAES_home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20181005STO15108/claude-moraes-despre-scandalul-cambridge-analytica


 
16 

 

 

PREŞEDINŢIA AUSTRIACĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 

 

 

 

Consiliul de justiție și afaceri interne 

În cadrul reuniunii din perioada 11-12 octombrie 2018, miniștrii au avut în atenție Directiva privind insolvabilitatea, restructurarea și a doua șansă, 
pachetul de e-dovezi, problema recunoașterii reciproce în materie penală, propunerile Comisiei privind Agenția Europeană pentru Frontieră și Paza de Coastă și 
returnarea migranților. Totodată, a avut loc și un schimb de opinii privind cadrul financiar multianual în domeniul afacerilor interne.  

În cadrul reuniunii privind justiția din 11 octombrie a.c., de la Luxemburg, Consiliul a adoptat poziția (12334/18) referitoare la Directiva privind 
insolvența, restructurarea și a doua șansă. În principiu, Consiliul a păstrat propunerea inițială a Comisiei, dar a modificat dispozițiile referitoare la: 

 implicarea autorităților judiciare, care a fost lăsată la latitudinea statelor membre, privind stabilirea momentelor și situațiilor în care este 
obligatorie intervenția acestora; 

 durata suspendării cererilor individuale de executare silită, care poate fi extinsă de la termenele propuse de Comisie pentru confirmarea 
planurilor deosebit de complexe; 

 impunerea unui plan de restructurare în ciuda disidenței creditorilor din mai multe clase pentru stabilirea condițiilor necesare privind 
determinarea prealabilă a valorii unei întreprinderi, precum și asupra normelor pe baza cărora se stabilește când unei clase de creditori îi poate fi impus un plan 
de restructurare. 

 Negocierile cu Parlamentul European pot debuta, vizându-se obținerea unui acord la începutul anului 2019.  
 Josef Moser, ministrul federal pentru constituție, reforme, dereglementare și justiție din Austria a declarat „(…)  În fiecare an, 1.7 milioane de 

oameni își pierd locurile de muncă deoarece întreprinderea lor falimentează. În consecință, trebuie să dispunem de norme solide în materie de insolvență la 

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/10/11/directive-on-business-insolvency-council-agrees-its-position/
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nivelul întregii UE pentru a reduce numărul falimentelor și pentru a ne asigura că antreprenorii cu o reputație bună beneficiază de o a doua șansă. De aceea, 
Consiliul susține această nouă inițiativă,  cu adaptări pentru a garanta că se ține seama pe deplin de sistemele deja existente și funcționale din statele membre.” 

 Consiliul a adoptat o nouă Directivă privind combaterea spălării banilor prin care se stabilesc norme minime privind definirea infracțiunilor și a 
sancțiunilor legate de spălarea de bani, posibilitatea de a trage la răspundere entitățile juridice pentru anumite activități de spălare a banilor și înlăturarea 
obstacolelor din calea cooperării judiciare și polițienești transfrontaliere, prin introducerea de dispoziții comune care urmăresc perfecționarea investigațiilor. 
După publicarea directivei în Jurnalul Oficial al UE, statele membre au la dispoziție 24 de luni pentru a o transpune în dreptul lor intern. Directiva completează, în 
ceea ce privește aspectele de drept penal, Directiva privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, care a 
fost adoptată  în luna mai 2018.  

 Cu privire la propunerile legislative referitoare la probele electronice, prezentate de Comisie în aprilie a.c., miniștrii  au discutat pe marginea 
cererilor autorităților naționale de acces facil la aceste probe într-un alt stat membru și despre recunoașterea reciprocă în materie penală.  

 În cadrul reuniunii privind afacerile interne din 12 octombrie a.c., miniștrii au discutat propunerea Comisiei privind Agenția Europeană pentru 
Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex), în special despre rolul agenției în domeniul returnării, cooperarea cu țările terțe, sprijinul acordat statelor 
membre în ceea ce privește gestionarea frontierelor și alocarea de personal și de echipamente suplimentare pentru consolidarea agenției. De asemenea, s-a 
discutat și referitor la reformarea  Directivei privind returnarea, respectiv îmbunătățirea ratei de returnare a persoanelor fără drept de ședere în UE prin 
stabilirea unor proceduri accelerate la frontieră, a unor proceduri mai rapide și mai clare în ceea ce privește emiterea deciziilor de returnare și de recurs și a 
unor  norme clare privind detenția.  

Nu în ultimul rând, miniștrii au discutat propunerile sectoriale ale Comisiei pentru următorul buget pe termen lung al UE (CFM) legate de afacerile 
interne și de  punerea în aplicare a aspectelor externe ale politicii UE în domeniul migrației. 

 

Consiliul de Mediu 

La reuniunea din 9 octombrie 2018, de la Luxemburg, pe ordinea de zi s-au aflat teme precum stabilirea standardelor de performanță privind emisiile de 
CO2  pentru autoturismele și vehiculele utilitare ușoare noi, schimbările climatice și biodiversitatea. 

Membrii Consiliul a ajuns la un acord general cu privire la regulamentul care stabilește standarde mai stricte pentru emisiile de CO2 ale autoturismelor și 
vehiculelor utilitare ușoare noi. „(…) Acordul de astăzi este un pas înainte către o nouă legislație privind emisiile de CO2 care va orienta industria europeană a 
autovehiculelor spre o producție nepoluantă, va stimula investițiile în inovare și va asigura raportarea unor date mai fiabile  cu privire la emisii. Până în  anul 2030, 
autoturismele noi vor emite în medie cu 35% mai puțin CO2 în comparație cu limitele actuale ale standardelor privind emisiile. Acordul la care am ajuns astăzi 
reprezintă o bază solidă pentru începerea discuțiilor cu  Parlamentul European”-  a declarat Elisabeth Köstinger, ministrul federal austriac al sustenabilității și 
turismului. 

 

 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi1l5bdsPbdAhXkDMAKHbHaDM8QFjAAegQICRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.consilium.europa.eu%2Fregister%2Fen%2Fcontent%2Fout%3F%26typ%3DENTRY%26i%3DLD%26DOC_ID%3DPE-30-2018-INIT&us
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/05/14/money-laundering-and-terrorist-financing-new-rules-adopted/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3343_ro.htm
https://ec.europa.eu/info/law/cross-border-cases/judicial-cooperation/types-judicial-cooperation/mutual-recognition-judgments_en
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-factsheet-coast-guard_en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/strengthening-external-borders/
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-factsheet-returns-policy_en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/multiannual-financial-framework/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12903-2018-INIT/ro/pdf
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Consiliul a convenit noi obiective cu privire la  emisiile de CO2 generate de autoturisme și camionete 

Tipuri de auto 2025 2030 

autovehicule 15% 35% 

camionete 15% 30% 

 

Media emisiilor de CO2 pentru autoturismelor noi înmatriculate în UE va trebui să  scadă cu 15% până în anul 2025 și cu 25% până în anul 2030, 
comparativ cu limitele emisiilor valabile în 2021. În cazul camionetelor, Consiliul menține obiectivele propuse de Comisia Europeană privind diminuarea cu 15% 
a emisiilor până în anul 2025, și cu 30% până în anul 2030. 

Consiliul a propus  o serie de măsuri suplimentare pentru reducere a  nivelului emisiilor,  cum ar fi creșterea ratei de reînnoire a parcului de vehicule cu 
scopul de a înlocui cât mai curând posibil vehiculele mai vechi și mai poluante cu unele mai performante. De asemenea, au avut loc dezbateri privind  facilitarea 
accesului la vehicule cu emisii zero și cu emisii scăzute, care ar putea stimula schimbarea comportamentului consumatorilor și introducerea mai rapidă pe piață 
a tehnologiilor cu emisii scăzute. În plus, s-a propus introducerea unui mecanism de stimulare specific pentru consumatorii din statele cu un nivel scăzut de 
pătrundere pe piață a vehiculelor cu emisii zero/scăzut. Concret, sunt stabilite condiții mai favorabile pentru înmatricularea autoturismelor noi în statele 
membre în care ponderea vehiculelor cu emisii zero/scăzute este sub 60% din media acestora la nivelul UE. 

În noile norme Consiliul a avut în vedere și obligația producătorilor de a raporta date complexe și mai reprezentative cu privire la emisiile de CO2. Astfel, 
producătorii vor trebui să raporteze date cu privire la valorile măsurate în locul datelor oficiale privind emisiile de CO2. Obiectivele privind emisiile specifice 
pentru fiecare producător vor fi stabilite  pe baza valorilor obținute prin procedura WLTP14.  

Miniștrii au mai susținut o dezbatere, cu caracter orientativ, cu privire la propunerea de regulament privind standardele referitoare la emisiile de CO2  
pentru vehiculele noi de mare capacitate vândute în UE în perioada 2020-2030. În cadrul dezbaterii, miniștrii au avut în vedere obiectivul obligatoriu de 
reducere a emisiilor, stabilit pentru anul 2025, și cel cu caracter de recomandare, stabilit pentru anul 2030. Unii dintre miniștrii s-au pronunțat pentru un nivel 
mai mare al obiectivelor, în timp ce alții s-au exprimat pentru o abordare prudentă având în vedere faptul că tehnologiile cu emisii zero/scăzute pentru 
vehiculele grele nu au o prezență semnificativă pe piață în momentul de față. 

În Concluziile Consiliului privind schimbările climatice s-a tras un semnal de alarmă asupra necesității, fără precedent, de a se  intensifica eforturile la 
nivel global pentru combaterea efectelor schimbărilor climatice. Concluziile constituie, de asemenea, un răspuns la raportul special  al Grupului 
interguvernamental privind schimbările climatice (IPCC) publicat cu o zi înainte, referitor la impactul încălzirii globale  cu 1,5C˚ peste nivelurile preindustriale.  

Membrii Consiliului au reconfirmat angajamentul UE față de Acordul de la Paris evidențiind, totodată, faptul că UE  a pus în aplicare o serie de  politici 
ambițioase.  S-au menționat progresele realizate cu privire la adoptarea legislației în domeniul climei prin care au fost stabilite: obiectivul UE pentru 2030 - de 
32% - privind energia din surse regenerabile,  obiectivul de 32,5% - privind eficiența energetică,  reforma  sistemului de comercializarea a emisiilor (UE-ETS), 

                                                 
14 WLTP este procedura armonizată la nivel mondial de testare a autovehiculelor ușoare, destinată determinării consumului de combustibil şi emisiilor din gazele de evacuare. 

https://www.consilium.europa.eu/media/36619/st12901-en18.pdf


 
19 

precum și obiectivele de reducere a emisiilor în sectoarele care nu intră în domeniul de aplicare al ETS, respectiv emisiile care provin din sectorul folosinței 
terenurilor, schimbării folosinței terenurilor și silviculturii (LULUCF)15.  

Documentul cuprinzând concluziile va fi baza de la care se va pleca în formularea poziției UE la cea de-a 24-a Conferință a părților la Convenția-cadru a 
Organizației Națiunilor Unite privind schimbările climatice (CCONUSC), care va ave loc la Katowice, în Polonia în luna decembrie a.c. 

Miniștrii mediului au mai adoptat concluzii și asupra Convenției privind diversitatea biologică (CBD), a Protocolului de la Cartagena privind biosecuritatea 
și a Protocolului de la Nagoya referitor la accesul la resursele genetice și distribuirea beneficiilor. În acest document este definit cadrul politic general pentru 
poziția de negociere pe care UE o va adopta cu ocazia celei de a-14-a reuniune a Conferinței părților la Convenția privind diversitatea biologică, prevăzută a avea 
loc în Egipt, în luna noiembrie 2018.Totodată, în concluzii Consiliul recunoaște că s-au înregistrat totuși progrese importante în ceea ce privește realizarea 
anumitor părți ale Planului strategic pentru biodiversitate 2011-2020 și a Obiectivelor de la Aichi în materie de biodiversitate, dar solicită depunerea unor 
eforturi sporite pentru îndeplinirea tuturor punctelor de interes. În același timp, membrii Consiliului s-au aratat profund îngrijorați de faptul că baza de resurse 
naturale și serviciile ecosistemice de care depinde omenirea sunt supuse unui mare risc și că cele mai multe dintre presiunile care antrenează declinul 
biodiversității – printre care se numără pierderea și schimbarea habitatelor, degradarea solului, schimbările climatice, speciile alogene invazive, poluarea 
solurilor și a mărilor și utilizarea nedurabilă a biodiversității – continuă să crească. Prin urmare, Consiliul îndeamnă Comisia Europeană și statele membre ale UE 
să depună toate eforturile necesare în următorii 2 ani pentru a pune pe deplin în aplicare Strategia UE în domeniul biodiversității pentru 2020, precum și 
strategiile și planurile naționale de acțiune privind biodiversitatea. 

Miniștrii au solicitat un plan strategic ambițios pentru biodiversitate, pentru perioada de după anul 2020, care să ofere un cadru general în materie de 
biodiversitate - în ansamblul Națiunilor Unite, și pentru toate părțile interesate – cu perspective până în anul 2050. Prin cadrul respectiv ar trebui să se asigure 
că biodiversitatea și serviciile ecosistemice ocupă un loc important pe toate agendele politice și să se consolideze punerea în aplicare a Convenției privind 
diversitatea biologică (CBD) și a protocoalelor acesteia, precum și a celorlalte acorduri multilaterale de mediu în materie de biodiversitate, precum și a ODD-
urilor relevante. A fost subliniată importanța  convocării, în anul 2020,  a unui summit pe tema biodiversității cu scopul de a se consolida vizibilitatea politică a 
biodiversității și contribuția vitală a acesteia în cadrul Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă. 

 

Reuniunea informală a miniștrilor privind egalitatea de gen 

În  data de 12 octombrie 2018, la Viena - Austria, a avut loc o întâlnire a miniștrilor europeni, a experților din administrațiile statelor membre, a 
reprezentanților din statele Balcanilor de Vest și ai Asociației Europene a Liberului Schimb ( AELS) pentru a dezbate problema egalității de gen. 

„(…) În timpul președinției Consiliului UE, Austria și-a propus  să inițieze o dezbatere deschisă, orientată spre viitor, privind egalitate de gen. Aș dori să 
aduc din nou în atenție  acesta problemă în Europa” -  a declarat ministrul federal al familiei și tineretului, dna Juliane Bogner-Strauß. 

                                                 
15 The land use, land-use change and forestry (LULUC) 

hhttps://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/10/09/biodiversity-council-adopts-conclusions/
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Dezbaterile s-au concentrat pe necesitatea consolidării acțiunii privind egalitatea de gen, în perspectiva unei Strategii UE în acest domeniu, precum și pe 
oportunitățile oferite de procesul de digitalizare. Au fost abordate prioritățile de lucru în domeniu, cu scopul de a oferi un sprijin real pentru punerea acestora în 
aplicare. 

În acest context, dna Juliane Bogner-Strauß, ministrul federal pentru familie și tineret, a declarat: „(…) Pentru multe dintre domeniile de politică ale UE 
există o strategie comună și o structură instituțională corespunzătoare. În domeniul egalității de gen nu există nici o strategie la nivel înalt și prin urmare nici un 
cadru strategic comun. În comparație cu alte domenii nu există o rețea  instituțională distinctă și nici un dialog constant între reprezentanții acestui domeniu de 
politică și cei din administrație. Prin urmare este necesară o strategie distinctă privind egalitatea de gen pentru anul 2019, care să permită asumarea unui 
angajament concret și să  transmită unui mesaj corect. ”  

În cadrul unui mic dejun informal, miniștrii europeni au discutat despre procesul de digitalizare, punându-se accent pe tipul de oportunități și riscuri pe 
care digitalizarea le implică în ceea ce-i privește pe copii și tineri, indiferent de sex. De asemenea, Institutul European pentru egalitatea de șanse între femei și 
bărbați a prezentat concluziile raportului  Egalitatea de gen în rândul tinerilor: oportunitățile și riscurile digitalizării. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/andreea.mihai/Downloads/20184370_mh0418680enn_pdf.pdf
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COMITETUL EUROPEAN                               

AL REGIUNILOR (CoR) 

 

 

 

Eforturile UE pentru curățarea mărilor 

Adunarea UE a reprezenaților locali și regionali, întrunită în perioada 8-10 octombrie a.c., a emis 
avizul cu titlul „Porturi curate, mări curate – instalații portuare de preluare pentru descărcarea deșeurilor 
provenite de la nave”, prin care arată că sprijină eforturile depuse pentru planurile de reducere a 
cantităților de plastic și de carburanți aruncate în mare. În vederea respectării regulilor privitoare la nave și 
la porturile maritime este nevoie de dispoziții clare, de o aplicare coerentă, corectă și de taxe moderate 
pentru a veni în sprijinul acestora, pentru a păstra mările curate. Toate aceste schimbări vor încuraja, în 
acelașii timp turismul și dezvoltarea economiei circulare.  

 

Săptămâna europeană a regiunilor şi oraşelor (#EURegionsWeek) 

Cu ocazia celebrării Săptămânii europene a regiunilor și orașelor16, în perioada 8-11 ocrombrie a.c., la Bruxelles, a fost organizată conferința cu tema: 
„Viitorul Europei îl reprezintă tinerii, regiunile și orașele – Viitorul înseamnă unitate și coeziune” -  care a reunit participanți locali, regionali și europeni, precum și 
reprezentanți ai mediului academic și experți pentru discuții și schimburi de opinii.  

                                                 
16 Mai multe detalii aici. 

https://memportal.cor.europa.eu/Handlers/ViewDoc.ashx?doc=COR-2018-01190-00-01-PAC-TRA-RO.docx
https://cor.europa.eu/ro/news/Pages/eu-push-to-clean-up-the-seas-is-good-for-business.aspx
https://cor.europa.eu/ro/news/Pages/euregionsweek-cohesion-at-heart-europe-future.aspx
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La ediția aceasta s-a pus accent pe nevoia de a promova o politică de coeziune solidă, după anul 2020, care să 
depășească barierele de natură structurală, să potențeze cât mai mult capitalul uman și în egală măsură să 
îmbunătățească calitatea vieții.  

Dna Corina Crețu, membru al Comisiei Europene, responsabil cu politica regională, a precizat: „(…) Sunt 
mândră de propunerea pe care am prezentat-o, în luna mai a.c., privind o nouă politică de coeziune, mai modernă, 
mai flexibilă și mai simplificată. Însă, mai sunt multe lucruri de făcut. Pentru a demara investițiile concrete în anul 
2021 trebuie să începem de acum planificarea noilor programe. Astăzi este prima zi a Săptămânii europene a 

regiunilor și orașelor, o ocazie bună să discutăm despre viitorul politicii de coeziune, îmi voi prezenta, așadar, sugestiile, care sper să ajute statele membre și 
regiunile să își elaboreze propriile programe.” 

 

Migrație 

În data de 9 octombrie a.c., CoR a adoptat recomandări privind alocarea mai multor fonduri necesare integării imigranților. Liderii regionali și locali cerut 
alocarea a 10.4 miliarde euro pentru perioada 2021-2027 pentru Fondul pentru azil și migrație, însemnând o creștere de 51%, din care o treime să fie destinați 
pentru gestionarea migrației legale și pentru integrare. Avizul privind Fondul pentru azil și migrație face parte din setul de răspunsuri elaborate de CoR la 
propunerile Comisiei Europene privind bugetul UE pentru perioada 2021-202717.  

 

Noul program-cadru pentru cercetare și inovare - Orizont Europa  

În cadrul ședinței plenare a CoR, din data de 9 octombrie a.c., a fost adoptat avizul privind noul Program-cadru Orizont Europa18
.  Acesta recunoaște rolul 

ecosistemelor regionale și al clusterelor de inovare și concomitent atrage atenția asupra consecințelor scăderii bugetelor politicii de coeziune care riscă să 
accentueze diferențele dintre regiunile europene. În cadrul următorului buget al UE 2021-2027, Comisia Europeană propune alocarea a 100 miliarde euro 
pentru cercetare și inovare, prin intermediul programului Orizont Europa.  

Raportorul Christophe Clergeau și-a exprimat regretul că „(…) acțiunile întreprinse pentru a reduce decalajele dintre regiuni și pentru a facilita accesul 
tuturor la programul Orizont Europa nu sunt suficiente, dar se dorește îmbunătățirea nivelului de excelență științifică în întreaga Europă și nu doar în câteva mari 
regiuni și metropole”. 

                                                 
17 Pentru mai multe detalii accesați link-ul. 
18 Detalii aici 

https://europa.eu/regions-and-cities/home_en
https://europa.eu/regions-and-cities/home_en
https://memportal.cor.europa.eu/Handlers/ViewDoc.ashx?doc=COR-2018-04007-00-00-AMP-REF-RO.docx
https://cor.europa.eu/RO/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-3891-2018
https://ec.europa.eu/info/designing-next-research-and-innovation-framework-programme/what-shapes-next-framework-programme_en
https://cor.europa.eu/ro/news/Pages/eu-needs-to-give-much-more-money-to-the-integration-of-immigrants.aspx
https://cor.europa.eu/ro/news/Pages/horizon-europe.aspx
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Viitorul buget al Uniunii Europene  

La 9 octombrie a.c., CoR a adoptat poziția sa referitoare la propunerile Comisiei Europene pentru următorul buget pe termen lung al UE. Cadrul financiar 
multianual (CFM) stabilește plafoane de cheltuieli pentru toate politicile UE pentru perioada cuprinsă între 2021-2027. 

Dl Karl-Heinz Lambertz, președintele CoR, a menționat: „(…) Avem nevoie de un buget ambițios al UE care să ofere regiunilor și orașelor mijloacele 
necesare pentru a realiza o Europă ambițioasă. Nu putem face mai mult cu mai puțin, motiv pentru care toți trebuie să contribuim puțin mai mult la «portofelul» 
Uniunii Europene.” 

În cadrul dezbaterilor membrii CoR au  avertizat că Europa nu-și va atinge niciodată obiectivele de-a lungul anilor 2021-2027 fără a crește resursele la 
1,3% din venitul național brut (VNB) în UE-27,  poziție împărtășită și de membrii Parlamentului European.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/future-europe/eu-budget-future_ro
https://cor.europa.eu/ro/news/Pages/Future-EU-budget-must-be-increased-.aspx
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BREXIT 

Stadiul negocierilor dintre Uniunea Europeană și 

Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord 

 

Regatul Unit va părăsi Uniunea Europeană la 29 martie 2019. Acordul de ieșire a fost agreat în proporție de 80-85%. 

În săptămâna precedentă, negocierile cu Regatul Unit au fost intense, cu obiectivul clar definit de ajungere la un acord înainte de Consiliul European din 
17 octombrie a.c., de a maximiza șansele unei retrageri ordontate și de minimizare a costurilor Brexitului pentru ambele părți, astfel încât la Summit să poată fi 
definitivată declarația politică privind viitoarele relaţii dintre Marea Britanie şi Uniunea Europeană. 

La 10 octombrie a.c., în discursul ținut la încheierea lucrărilor Camerelor europene pentru industrie, dl Michel Barnier, negociatorul șef al UE pentru 
Brexit, a subliniat, din nou: 

 acordul a fost agreat în proporție de 80-85%; 
 este importantă semnarea unei declarații politice comune care să definească cadrul viitoarelor relații dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit; 
 în cadrul discuțiilor, reprezentații UE iau în considerare pozițiile exprimate de către partea britanică în Cartea Albă, pentru a se putea ajunge la o 

poziție comună; 
 liniile comune au fost stabilite în domeniul securității interne, politicii externe și cooperării militare, în domenii specifice (aviație și transport); sunt 

așteptate aceleași rezultate în ceea ce privește mărcile înregsistrate și protecția datelor personale; 
 în alte domenii, pozițiile nu au fost conciliate încă: 

 în domeniul vamal, unde Regatul Unit dorește să își conserve autonomia politicii comerciale, închierea de acorduri în nume propriu și, în 
același timp, să rămână în spațiul vamal al UE, ceea ce nu este de acceptat, căci ar reprezenta pentru UE o pieredere a controlului asupra unei 
părți importante de venituri pentru bugetul Uniunii; 
 un alt domeniu de reconciliat este cel referitor la standardele pentru bunuri, servicii și capitaluri; 

 Uniunea a propus Regatului Unit, ținând cont de „liniile roșii” trasate de acesta, un parteneriat economic bazat pe acorduri de liber-schimb, în 
cadrul cooperării vamale; acest parteneriat ar trebui să fie temelia viitoarei declarații politice comune; 

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-18-6089_en.htm
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 atât UE, cât și Regatul Unit exclud posibilitatea unei frontiere fizice pe insula Irlanda; 
 în ceea ce privește drepturile cetățenilor, cetățenii europeni care vor fi sosit în Marea Britanie înainte de sfârșitul anului 2020 și cetățenii britanici 

care se vor fi mutat în alte țări ale UE înainte de această dată vor avea drepturile prezervate. 
 
La 12 octombrie a.c., într-un interviu acordat ziarului Le Monde, dl Jean Claude Junker, preşedintele Comisiei Europene declara: „(…) Vreau să putem 

crede că vom ajunge la un acord cu prietenii noştri britanici între Consiliul de săptămâna viitoare şi summitul posibil din luna noiembrie. Ne trebuie, deci, progrese 
substanţiale, de care să luăm act săptămâna viitoare. (…) Problema irlandeză este foarte dificilă. E adevărat că nu suntem în stadiul în care ar trebui să fim 
pentru a ajunge la un acord. Dar nu UE este cea care le impune această dezbatere britanicilor şi irlandezilor: o decizie suverană britanică a dus la aceasta. (…) Ne 
pregătim şi pentru varianta unui Brexit fără un acord cu UE, dar nu pentru că dorim acest lucru.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

https://www.lemonde.fr/europe/article/2018/10/12/pour-jean-claude-juncker-viktor-orban-n-a-plus-sa-place-au-sein-du-ppe_5368388_3214.html
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ÎN PRESA EUROPEANĂ 

 

săptămâna 8 - 14 octombrie 2018 
 
 
 
 

 

 Proteste de amploare la Berlin 
Peste 200 de mii de persoane au demonstrat în capitala Germaniei 
împotriva urii, rasismului și discriminării, dar și împotriva ascensiunii 
extremei drepte și a populismului în Europa. (RO) 
 

 Un Brexit fără acord ar fi de preferat unei „anexări” a Irlandei de Nord de 
către UE   
Liderul Partidului Democratic Unionist nord-irlandez (DUP), Arlene Foster, 
care susţine guvernul actual, a declarat că ar prefera un Brexit fără acord 
decât un acord nefavorabil, descriind actualele planuri ca pe „o anexare a 
Irlandei de Nord” de către UE. (EN) 
 

 Jean-Claude Juncker consideră că Viktor Orban nu-şi mai are locul în sânul 
Partidului Popular European (PPE) 
Declarația preşedintelui Comisiei Europene survine în contextul în care 
Parlamentul European a votat recent, şi cu sprijinul eurodeputaţilor PPE, 

pentru activarea articolului 7 din Tratatul UE, care ar putea duce la 
adoptarea de sancţiuni împotriva Ungariei. (RO) 
 

 Vicepremierul italian Matteo Salvini a anunțat că migranții vor fi mutați și 
răspândiți în întreaga țară 
Decizia survine după arestarea primarului orașului Riace, din sudul Italiei 
(considerat un model reușit de integrare), pentru că ar fi favorizat imigrația 
ilegală, fapt care a declanșat proteste ale locuitorilor și ale grupurilor pro-
migrante. (EN) 
 

 Comisarul european pentru migraţie solicită suspendarea controalelor la 
frontierele interne ale spaţiului Schengen 
Dimitris Avramopoulos : „Nu-mi pot imagina o Europă cu frontierele interne 
închise, nu vom permite niciodată ca Europa să se întoarcă în trecut; (…) 
există preocupări şi unele dintre ele sunt justificate, dar am oferit mai multă 
securitate cetăţenilor noştri în ultimii ani.” (RO) 
 

https://www.caleaeuropeana.ro/protest-de-amploare-la-berlin-peste-200-de-mii-de-persoane-au-demonstrat-in-capitala-germaniei-impotriva-urii-rasismului-si-discriminarii/
https://www.politico.eu/article/bad-brexit-deal-worse-than-no-deal-say-dup/
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2018/10/12/jean-claude-juncker-viktor-orban-nu-si-mai-are-locul-in-partidul-popular-european--192303
https://www.euractiv.com/section/elections/news/salvini-condemned-for-moving-migrants-from-model-town/
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2018/10/12/schengen-bruxellesul-solicita-suspendarea-controalelor-la-frontierele-interne--191956
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 Obiectivele ambițioase ale UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră ar putea pune în pericol 100.000 de locuri de muncă 
Directorul executiv al Volkswagen: „Dacă se urmărește o reducere a 
dioxidului de carbon (CO2) cu 40% între 2020 și 2030, un sfert din locurile de 
muncă (aproximativ 100.000) din fabricile noastre ar trebui să dispară”. 
(EN) 
 

 Secretarul general al Comisiei Europene și șeful de cabinet al 
președintelui CE, aflați în vizită în România 
Vizita înalților funcționari europeni survine în contextul în care România va 
prelua la 1 ianuarie 2019 ștafeta președinției rotative a Consiliului Uniunii 
Europene de la Austria. Aceștia au avut întrevederi cu membrii guvernului,  
cu președinții Camerei Deputaților și Senatului, și cu președintele Klaus 
Johannis. (RO) 
 

 Bariere în calea mobilității forței de muncă înalt calificată 
În ciuda existenței unei directive privind lucrătorii detașați, un mozaic de 
obligații naționale de raportare și înregistrare continuă să împiedice 
mobilitatea transfrontalieră. Aceasta reprezintă o povară în special pentru 
întreprinderile mici și mijlocii care dispun de resurse limitate. (EN) 
 

 Europol va coopera cu forțele speciale de poliție ATLAS pentru a preveni 
atentate teroriste în Europa 
Semnarea acordului a avut loc în marja unei serii de exerciţii antiterorism la 
scară extinsă, în mai multe regiuni europene, care au inclus diferite 
scenarii, printre care deturnarea unui avion la Madrid şi o luare de ostatici 
în masă la metroul din Varşovia. (RO) 
 

 Peste 7 milioane euro cheltuiți în mod suspect de către agenția UE pentru 
azil 
Curtea de Conturi Europeană arată că mai mult de o zecime din plățile 
făcute anul trecut de către agenția UE pentru azil, în valoare de 7,7 
milioane euro, nu respectă normele financiare ale UE. (EN) 
 

 Ministrul italian de Interne afirmă că politica sa anti-imigrație se bucură 
de tot mai mult sprijin în UE 
În marja Summit-ului desfășurat la Lyon, care a reunit miniștrii de interne ai 
primelor șase state ale UE din punct de vedere al populației, dl Matteo 
Salvini, a făcut apel la preşedintele francez Emmanuel Macron să înceteze 
să-l „insulte” pe această temă. (RO) 
 

 Frans Timmermans confirmă intenția de a fi candidatul Socialiștilor 
Europeni (SPD) la șefia Comisiei Europene 
Liderul SPD, Andrea Nahles:  „Sunt convinsă că Frans Timmermans va 
unifica și consolida familia partidului nostru și ne va conduce spre un 
rezultat puternic în alegerile pentru Parlamentul European de anul viitor.” 
(EN) 
 

 Președintele Comitetului European al Regiunilor: „Nu putem avea un 
viitor al Europei dacă dezvoltarea regională nu este susținută” 
Declarația a fost făcută de  Karl-Heinz Lambertz  în cadrul discursului său 
anual privind „Starea Uniunii Europene: perspectiva regiunilor și a 
orașelor”, moment care a coincis cu cea de-a 16-a ediție a Săptămânii 
Europene a Regiunilor și Orașelor și cu adoptarea poziției CoR privind 
viitorul Europei. ” (RO) (RO) 
 

 Consiliul bugetar european acuză Comisia de recomandări ineficiente 
Acesta consideră că statele membre nu au reușit să realizeze o creștere 
economică puternică pentru a-și reduce datoria publică și a cerut o 
schimbare majoră, de către Comisia Europeană, a normelor fiscale ale UE, 
pentru a asigura o mai bună aplicare a acestora.(EN) 
 

 Un plan de contracarare a știrilor false va fi gata înainte de alegerile 
europene din 2019 
Purtătorul de cuvânt al Parlamentului European a anunțat că legislativul va 
pune la punct un plan pentru a contracara știrile false înainte de campania 
electorală pentru alegerile europarlamentare din 2019, văzute ca unele de 
impact pentru întreaga Europă. (RO) 

https://www.euractiv.com/section/electric-cars/news/tough-co2-targets-could-cost-100000-jobs-vw-chief/
https://www.caleaeuropeana.ro/prim-ministrul-viorica-dancila-s-a-intalnit-cu-martin-selmayr-secretarul-general-al-comisiei-europene-si-clara-alberola-sef-de-cabinet-al-presedintelui-ce-aflati-in-vizita-in-romania/
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/video/barriers-to-high-skilled-labour-mobility/
https://www.caleaeuropeana.ro/europol-va-coopera-cu-fortele-speciale-de-politie-atlas-pentru-a-preveni-atentate-teroriste-in-europa/
https://www.politico.eu/article/over-e700m-of-suspect-spending-by-eu-asylum-agency/
https://www.caleaeuropeana.ro/ministrul-italian-de-interne-matteo-salvini-afirma-ca-politica-sa-anti-imigratie-se-bucura-de-tot-mai-mult-sprijin-in-ue-si-i-a-cerut-lui-macron-sa-nu-l-mai-insulte-pe-aceasta-tema/
https://www.politico.eu/article/frans-timmermans-to-join-race-for-commission-top-job-spitzenkandidat/
http://cor.europa.eu/en/about/president/Pages/SOTREG.aspx
http://cor.europa.eu/en/about/president/Pages/SOTREG.aspx
https://www.caleaeuropeana.ro/sotreg2018-presedintele-comitetului-european-al-regiunilor-in-discursul-privind-starea-regiunilor-si-oraselor-din-ue-nu-putem-avea-un-viitor-al-europei-daca-dezvoltarea-regionala-nu-este/
https://cor.europa.eu/ro/news/Pages/juncker-and-tajani-debate-future-of-europe-with-local-leaders.aspx
https://www.euractiv.com/section/economic-governance/news/eu-fiscal-board-blames-commission-of-ineffective-recommendations/
https://www.caleaeuropeana.ro/purtatorul-de-cuvant-al-pe-anunta-elaborarea-unui-plan-de-contracarare-a-stirilor-false-inainte-de-alegerile-europene-din-mai-2019/
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 Marea Britanie va pierde zeci de contracte comerciale in cazul unui Brexit 
„fără acord” 
Un studiu realizat de Departamentul pentru Comerț Internațional, arată că 
aproximativ 40 de acorduri de liber schimb cu peste 70 de țări ale lumii nu 
se vor mai aplica în cazul în care Regatul Unit părăsește Uniunea 
Europeană, fără un acord de retragere. (EN) 
 

 Vicepreşedintele Comisiei Europene propune ca alocarea fondurilor 
europene să fie condiţionată de acceptarea autorităţii noului Parchet 
European  
Dl Mario Sefcovic avertizează statele din Europa de Est: „Dacă doriţi bani 
europeni, trebuie să aveți justiție independentă care controlează modul în 
care sunt cheltuiţi banii.” (RO) 
 

 Ministrul Victor Negrescu a prezentat concluziile consultărilor cetățenești 
privind viitorul Europei  
Ministrul delegat pentru Afaceri Europene a arătat că rezultatele 
consultărilor cetățenești pentru viitorul Uniunii Europene, care a avut loc în 
România în perioada mai – septembrie 2018, indică faptul că „românii își 
doresc ca țara noastră să își asume mai mult apartenența la Uniunea 
Europeană”. (RO) 
 

 Comisia Europeană se teme că producătorii auto germani vor exporta 
vehiculele diesel, retrase de pe piața germană, în Europa de Est 
Temerea Comisiei survine după ce producătorii auto germani ar urma să 
acorde proprietarilor de vehicule diesel vechi, din oraşele germane poluate, 
subvenţii pentru achiziţionarea unor modele mai prietenoase cu mediul şi 
să reconfigureze sistemul hardware. (RO) 
 

 „Angajamentul ferm al României față de acțiunea externă a UE trebuie 
tradus cât mai rapid cu putinţă în aderarea la Spațiul Schengen” 
Declarația a fost făcută de dl Teodor Meleșcanu, ministrul afacerilor 
externe, după întâlnirea cu omologul său din Olanda. Dl Meleșcanu a mai 
declarat că : „(…) Potenţialul relaţiei bilaterale este mult mai mare…. bazele 

există, sunt solide, iar cooperarea economică are în continuare foarte multe 
oportunităţi neexplorate.”(RO) 
 

 Uniunea Europeană promite sprijin Bulgariei în ancheta privind uciderea 
jurnalistei Victoriei Marinova 
Comisarul european pentru Justiție, Vera Jourova: „(...) Voi urmări 
îndeaproape investigația și vom oferi ajutor din partea agențiilor UE, dacă 
va fi nevoie.” (RO) 
 

 Comisarul european pentru buget sfătuiește statele membre să apeleze la 
programul Orizont 2020 
Printr-un buget de 80 miliarde euro, acest program urmăreşte finanţarea 
proiectelor atractive de investiţii, capabile să ducă la îndeplinire obiectivele 
tehnice, ştiinţifice, educaţionale şi sociale asumate de statele membre prin 
intermediul Strategiei Europa 2020. (RO) 
 

 Fenomenul radicalizării în atenția Romaniei în contextul preluării 
președinșiei Consiliului UE 
Dna Carmen Dan, ministrul afacerilor Interne,: „(…) În calitate de stat ce va 
prelua Preşedinţia Consiliului UE pentru următorul Semestru european, vom 
acorda atenţie fenomenului radicalizării, cu accent pe cea on-line, în scopul 
identificării de bune practici în gestionarea acestuia.” (RO) 
 

 Premierul britanic, nu va accepta un acord care să menţină Marea 
Britanie pe termen nedefinit în uniunea vamală europeană după Brexit 
Reacţia survine după ce presa britanică a relatat că mai mulţi membri ai 
guvernului britanic au ameninţat cu demisia după ce au aflat despre 
concesiile pe care Theresa May ar fi pregătită să le facă pentru a ajunge la 
un acord cu Uniunea Europeană în dosarul Brexit. (RO) 
 

 Alegeri locale în Belgia 
Verzii, stânga și extrema dreaptă au obținut duminică, 14 octombrie a.c. 
câștiguri importante în alegerile locale din Belgia, care, în opinia 

https://www.gov.uk/government/publications/existing-free-trade-agreements-if-theres-no-brexit-deal/existing-free-trade-agreements-if-theres-no-brexit-deal
https://www.gov.uk/government/publications/existing-free-trade-agreements-if-theres-no-brexit-deal/existing-free-trade-agreements-if-theres-no-brexit-deal
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2018/10/08/vicepresedintele-maros-sefcovic-in-campanie-pentru-presedintia-ce-avertizeaza-tarile-din-est--189515
https://www.caleaeuropeana.ro/ministrul-victor-negrescu-a-prezentat-concluziile-consultarilor-cetatenesti-privind-viitorul-europei-cetatenii-isi-doresc-ca-romania-sa-isi-asume-mai-mult-apartenenta-la-uniunea-europeana/
https://www.agerpres.ro/economic-extern/2018/10/08/avertismentul-comisiei-europene-nu-exportati-masinile-diesel-vechi-in-europa-de-est--188896
https://www.agerpres.ro/politica/2018/10/08/melescanu-potentialul-relatiei-bilaterale-romano-olandeze-este-mult-mai-mare--189043
https://www.caleaeuropeana.ro/uniunea-europeana-promite-sprijin-bulgariei-in-ancheta-privind-uciderea-jurnalistei-victoriei-marinova/
https://www.agerpres.ro/economic-extern/2018/10/13/comisarul-oettinger-sfatuieste-statele-membre-sa-apeleze-la-programul-orizont-2020--192457
https://www.agerpres.ro/justitie/2018/10/12/carmen-dan-fenomenul-radicalizarii-in-atentia-romaniei-in-contextul-preluarii-presedintiei-consiliului-ue--192252
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2018/10/12/theresa-may-nu-va-accepta-un-brexit-ce-ar-mentine-la-nesfarsit-marea-britanie-in-uniunea-vamala-a-ue-precizeaza-downing-street--192204
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comentatorilor, au fost o repetiție la nivel național pentru alegerile 
federale și europene care vor avea loc anul viitor. (EN) 
 

 Banca centrală europeană (BCE) nu se mai așteaptă la o 
creștere  viguroasă a inflației, ci la una graduală  
Dl Mario Draghi, preşedintele BCE: „(…) Informaţiile pe care le avem 
continuă să sprijine certitudinea noastră că rata inflaţiei va atinge 
obiectivul ţintă al BCE, respectiv o creştere a preţurilor mai mică, dar 
apropiată de 2%, şi se va menţine la acest nivel după retragerea graduală a 
măsurilor noastre de stimulare a economiei”, atenuând astfel declaraţiile 
anterioare privind „o accelerare relativ viguroasă”. (RO) 
 

 România solicită UE asigurarea unor prețuri accesibile pentru vehiculele 
curate 
România a înaintat statelor membre UE o propunere prin care producătorii 
şi importatorii de autovehicule vor fi stimulaţi să comercializeze acest tip 
de vehicule la preţuri accesibile pentru pieţele din statele membre cu 
venituri medii reduse. Propunerea a fost înaintată la ultimul Consiliu al 
miniştrilor mediului din UE. (RO) 
 

 Parlamentul macedonean va vota cu privire la schimbarea numelui țării 
La 15 octombrie a.c., Parlamentul macedonean va vota ratificarea unui 
acord de schimbare a numelui țării, în încercarea de a soluționa unul dintre 
cele mai lungi dispute din Europa. (EN) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Suspiciune de abuzuri privind gestionarea fondurilor europene pentru 
migranți în Grecia 
Curtea Supremă din Grecia a ordonat o investigaţie privind posibile abuzuri 
în gestionarea fondurilor europene acordate Greciei pentru a face faţă 
crizei migranţilor din perioada 2015-2016, după apariţia unor articole în 
presă pe această temă. (RO) 
 

 O propunere privind impozitarea digitală ar putea fi publicată înainte de 
Crăciun 
Dl Pierre Moscovici, comisarul UE pentru afaceri economice și financiare, a 
declarat că s-au înregistrat progrese importante în ceea ce privește 
planurile de stabilire a unei taxe digitale în întreaga UE și că o propunere în 
acest sens ar putea apărea chiar până la sfârșitul acestui an. (EN) 
 

 Băncile atenționate să-și reducă dependența față de anumite operațiuni 
după Brexit 
Banca Centrală Europeană (BCE) a avertizat băncile din zona euro că au la 
dispoziţie maxim 3 ani după Brexit pentru a-şi reduce dependenţa faţă de 
operaţiunile de tip ”back-to-back” pe care le derulează de la Londra. (RO) 
 

 Alegeri în Germania 
Conform unui sondaj efectuat la ieșirea de la urne, cu un scor de 18,3% din 
voturi, Partidul Verde pune capăt dominației politice a Uniunii 
Conservatoare Creștine Sociale (CSU), de 61 de ani din Bavaria, și devine a 
doua forță politică, cu perspective interesante pentru alegerile următoare. 
(EN) 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.euractiv.com/section/elections/news/traditional-parties-hammered-in-belgian-local-election/
https://www.agerpres.ro/economic-extern/2018/10/12/bce-nu-se-mai-asteapta-la-o-crestere-viguroasa-a-inflatiei-ci-la-una-graduala-mario-draghi--192066
https://www.agerpres.ro/mediu/2018/10/09/romania-solicita-acces-extins-la-nivelul-societatii-pentru-vehiculele-ecologice-tara-sustine-obiectivele-ue-de-reducere-a-emisiilor--190176
https://www.euractiv.com/section/enlargement/news/macedonia-parliament-to-vote-on-name-change-deal-with-greece/
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2018/10/08/grecia-curtea-suprema-ordona-lansarea-unei-investigatii-privind-gestionarea-fondurilor-ue-destinate-crizei-migrantilor--189381
https://www.euractiv.com/section/digital/news/digital-tax-to-come-by-christmas-moscovici-says/
https://www.agerpres.ro/economic-extern/2018/10/08/bce-le-ofera-bancilor-ragaz-pana-in-2022-sa-isi-reduca-dependenta-fata-de-londra--189115
https://www.euractiv.com/section/elections/news/green-party-ends-conservative-csus-61-year-political-dominance-in-bavaria/
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