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Acordul de parteneriat economic între UE și Japonia a intrat în vigoare la data de 1 februarie 2019. Întreprinderile și 

consumatorii din întreaga Europă și din Japonia pot profita acum de cea mai mare zonă de comerț deschis din lume. 

Principalele elemente ale Acordului de parteneriat economic1 

În ceea ce privește exporturile de produse agricole din UE, acordul, în special: 

• va elimina taxele vamale aplicate de Japonia pentru multe brânzeturi, precum Gouda și Cheddar (care sunt în 

prezent de 29,8 %), precum și pentru exporturile de vin (actualmente de 15 %, în medie); 

• va permite UE să își sporească în mod substanțial exporturile de carne de vită către Japonia, în timp ce pentru 

carnea de porc vor exista schimburi comerciale scutite de taxe vamale la exportul de carne prelucrată, precum și schimburi 

comerciale scutite aproape complet de taxe vamale pentru carnea proaspătă; 

• va asigura protecția în Japonia a peste 200 de produse agricole europene de înaltă calitate, care beneficiază de 

așa-numitele indicații geografice (IG), precum și protecția unei selecții de IG japoneze în UE. 

De asemenea, asigură deschiderea piețelor de servicii, în special serviciile financiare, comerțul electronic, 

telecomunicațiile și transporturile.  

În plus, acordul: 

• facilitează întreprinderilor din UE accesul la marile piețe de achiziții publice din 54 de orașe mari din Japonia și 

elimină obstacolele din calea achizițiilor publice în sectorul feroviar, important din punct de vedere economic, la nivel național; 

• abordează anumite puncte sensibile ale UE, de exemplu pe cele din industria autovehiculelor, prin prevederea 

unor perioade de tranziție de 7 ani înainte de eliminarea taxelor vamale. 

Acordul include și un capitol amplu despre comerț și dezvoltarea durabilă, include elemente specifice de simplificare 

pentru întreprinderile mici și mijlocii, fixează standarde foarte ridicate în materie de forță de muncă, siguranță, protecția 

mediului și a consumatorilor, consolidează angajamentele UE și ale Japoniei cu privire la dezvoltarea durabilă și la schimbările 

climatice și protejează pe deplin serviciile publice. 

                                                           
1 Textul acordului comercial 
Fișă de informare privind impactul asupra României 
 

COMERȚ 

Acordul comercial UE-Japonia a intrat în vigoare. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1684
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-agreement/eu-japan-in-your-town/romania_en.htm


 

În legătură cu protecția datelor, UE și Japonia au adoptat la data de 23 ianuarie2 a.c. decizii care permit circulația liberă 

și în condiții de siguranță a datelor cu caracter personal între cei doi parteneri. Părțile au convenit să își recunoască reciproc 

sistemele de protecție a datelor ca fiind „echivalente”, ceea ce va crea cel mai mare spațiu de circulație a datelor în condiții de 

siguranță din lume. 

Începând cu 1 februarie, o mare parte a unui alt acord – Acordul de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană și 

Japonia – se va aplica, de asemenea, cu titlu provizoriu. Acest acord, care a fost semnat în luna iulie a anului trecut împreună 

cu Acordul de parteneriat economic, este primul cadru bilateral încheiat vreodată între UE și Japonia și consolidează 

parteneriatul global prin furnizarea unei cooperări cuprinzătoare consolidată și prin acțiuni comune privind aspecte de interes 

comun, inclusiv cu privire la provocările regionale și globale. Acordul va intra în vigoare după ratificarea sa de către toate statele 

membre ale UE. 

 

 

Comisia Europeană a prezentat, în data de 30 ianuarie 

2019, un raport3 privind punerea în aplicare a declarației 

comune din 25 iulie 2018 convenită de dl Juncker și dl Trump. 

Declarația comună a deschis o nouă etapă în relațiile 

comerciale dintre UE și SUA, prevenind o escaladare a 

tensiunilor comerciale și stabilind o agendă comercială 

transatlantică pozitivă. UE și SUA au convenit să înființeze un 

grup de lucru executiv pentru a pune în practică acest 

program de lucru. În ceea ce privește UE, grupul de lucru 

executiv este condus de Cecilia Malmström, comisarul UE 

pentru comerț, iar de partea SUA, discuțiile sunt conduse de 

reprezentantul comercial al SUA, Robert Lighthizer. 

Comisarul Malmström și ambasadorul Lighthizer au 

lansat discuții la Bruxelles în 10 septembrie 2018 și au luat 

parte la alte reuniuni la New York în 25 septembrie 2018 și la 

Washington în 14 noiembrie 2018 și în 8 și 10 ianuarie 2019. 

                                                           
2 Politici și orientări europene – Sinteza activităților europene, nr 3/2019 
3 Raportul intermediar privind activitatea grupului de lucru executiv 
 

De asemenea, în acest timp au avut loc mai multe întâlniri la 

nivel tehnic. 

Discuțiile purtate în cursul primelor câteva luni s-au 

concentrat asupra modului în care se pot obține rezultate în 

materie de reglementare. În ceea ce privește UE, s-au 

înregistrat progrese și cu privier la facilitarea importurilor de 

boabe de soia din SUA. Importurile de boabe de soia din SUA 

în Uniunea Europeană au crescut cu 114 % în anul de piață 

curent (iulie 2018 – sfârșitul lunii ianuarie 2019), în 

comparație cu aceeași perioadă a anului precedent. Cu o 

cotă de 77 % din importurile de boabe de soia în UE, SUA este 

acum principalul furnizor, iar boabele de soia din SUA 

îndeplinesc cerințele tehnice pentru a fi utilizate în 

biocarburanți în UE, o decizie care va extinde și mai mult 

oportunitățile sale de piață în Europa.

Comisia Europeană a prezentat raportul privind progresele înregistrate în cadrul discuțiilor comerciale între UE și SUA. 

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4687_ro.htm
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/afeur/2019/szs_2639.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157651.htm


 

 

 

 

 

Având în vedere riscul tot mai ridicat ca Regatul Unit 

să iasă din UE la data de 30 martie a acestui an fără a se 

ajunge la un acord (scenariul no deal), Comisia Europeană a 

adoptat, în data de 30 ianuarie 2019, un set final de 

propuneri de contingență4. Măsurile prezentate ar asigura 

faptul că: 

- tinerii din UE și din Regatul Unit care participă la 

programul Erasmus+ la 30 martie 2019 își pot finaliza stagiul 

fără întrerupere; 

- autoritățile statelor membre ale UE vor continua să 

ia în considerare perioadele de asigurare, de încadrare în 

muncă (independentă) sau de rezidență în Regatul Unit 

înainte de retragere, la calcularea prestațiilor de asigurări 

sociale, cum ar fi pensiile; 

- beneficiarii din Regatul Unit ai finanțării acordate de 

UE vor primi în continuare plăți în cadrul contractelor lor 

actuale, cu condiția ca Regatul Unit să își onoreze în 

continuare obligațiile financiare care îi revin în cadrul 

bugetului UE. Această chestiune este distinctă de acordul 

financiar dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit. 

Este important de remarcat faptul că aceste măsuri nu 

vor atenua impactul global al unui scenariu no deal, nu 

compensează în vreun fel lipsa de pregătire și nici nu 

reinstituie toate avantajele conferite de statutul de membru 

al UE sau condițiile favorabile ale unei eventuale perioade de 

tranziție, astfel cum se prevede în acordul de retragere. 

În ultimul an, Comisia a publicat peste 88 de avize 

sectoriale de pregătire, pentru a informa publicul cu privire 

la consecințele retragerii Regatului Unit în absența unui 

acord de retragere. Aceste avize sectoriale de pregătire sunt 

disponibile în toate limbile oficiale ale UE. Comisia a înaintat 

18 propuneri legislative, incluzându-le pe cele prezentate, în 

contextul activității sale privind pregătirea pentru Brexit și 

măsurile de contingență. Comisia a purtat, de asemenea, 

discuții tehnice cu statele membre ale UE27, atât în ceea ce 

privește aspectele generale legate de pregătire, cât și în ceea 

ce privește măsurile specifice de pregătire sectorială, juridică 

și administrativă. 

 

 

 

                                                           
4 COM(2019) 65, COM(2019) 53, COM(2019) 64 

EDUCAȚIE, CULTURĂ, TINERET ȘI SPORT 

Comisia Europeană a adoptat setul final de măsuri de contingență în cazul unui scenariu no deal pentru studenții 
care participă la programul Erasmus+. 

https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_ro
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_ro
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/com-2019-65_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/com-2019-53_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/com_2019_64_en.pdf


 

La data de 14 noiembrie 2018, negociatorii Comisiei și cei ai Regatului Unit au convenit asupra condițiilor 

acordului de retragere. La 22 noiembrie 2018, Comisia a aprobat acordul de retragere finalizat. La 25 noiembrie 2018, 

Consiliul European (articolul 50) a aprobat acordul de retragere și a invitat Comisia, Parlamentul European și 

Consiliul să ia măsurile necesare pentru garantarea intrării în vigoare a acordului la 30 martie 2019, astfel încât să se 

asigure o retragere ordonată a Regatului Unit din UE. În prezent, ratificarea în Regatul Unit a acordului de retragere 

este incertă. 

La data de 5 decembrie 2018, Comisia a prezentat două propuneri de decizii ale Consiliului 

privind semnarea și încheierea acordului de retragere. Pentru ca acordul de retragere să intre în vigoare, Consiliul 

trebuie să autorizeze acum semnarea textului în numele Uniunii, iar Parlamentul European trebuie să își dea 

aprobarea înainte ca acordul să fie încheiat de Consiliu. Acordul de retragere va trebui să fie ratificat de Regatul Unit, 

în conformitate cu propriile cerințe constituționale. 

Ratificarea acordului de retragere reprezintă, în continuare, obiectivul și, totodată, prioritatea Comisiei. Astfel 

cum s-a subliniat în prima comunicare a Comisiei privind pregătirea pentru Brexit, publicată la 19 iulie 2018, 

indiferent de scenariul avut în vedere, alegerea Regatului Unit de a părăsi Uniunea Europeană va cauza perturbări 

semnificative. 

Prin urmare, părțile interesate, precum și autoritățile naționale și autoritățile UE trebuie să se pregătească 

pentru cele două scenarii principale posibile: 

• dacă acordul de retragere este ratificat înainte de 30 martie 2019, dreptul UE va înceta să se aplice 

Regatului Unit și pe teritoriul acestuia la 1 ianuarie 2021, adică după o perioadă de tranziție de 21 de luni. Acordul 

de retragere include posibilitatea unei singure prelungiri a perioadei de tranziție, de până la un an sau doi ani.  

• dacă acordul de retragere nu este ratificat înainte de 30 martie 2019, nu va exista o perioadă de tranziție, 

iar dreptul UE va înceta să se aplice Regatului Unit și pe teritoriul acestuia începând cu 30 martie 2019. Acesta este 

scenariul no deal sau cliff-edge. 

 

 

 

 

În cadrul dezbaterii privind viitorul Europei, lansată prin Cartea albă a Comisiei din 1 martie 2017, Comisia a prezentat, 

în data de 30 ianuarie 2019 un document de reflecție privind o Europă durabilă până în 20305. 

                                                           
5 COM(2019)22 - Document de reflecție Către o Europă durabilă până în 2030 

LOCURI DE MUNCĂ, CREȘTERE, INVESTIȚII ȘI COMPETITIVITATE 

Comisia a prezentat un document de reflecție privind o Europă mai durabilă până în 2030. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6424_ro.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1548682936855&uri=CELEX:52018PC0833
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1548683007424&uri=CELEX:52018PC0834
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2019/COM_2019_22_RO_ACTE2_f.pdf


 

La data de 25 septembrie 2015, Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a adoptat un set de 17 obiective de 

dezvoltare durabilă pentru eradicarea sărăciei, protejarea planetei și asigurarea prosperității pentru toți, ca parte a unei noi 

agende pentru dezvoltare durabilă, „Agenda 2030”. Fiecare dintre cele 17 obiective are ținte specifice (169 de ținte în total) 

care trebuie atinse până în anul 2030. UE a fost una dintre principalele forțe care au sprijinit adoptarea Agendei 2030 și a 

obiectivelor de dezvoltare durabilă ale acesteia. 

La 22 noiembrie 2016, Comisia a adoptat o comunicare intitulată „Următorii pași către un viitor european durabil”, ca 

răspuns la Agenda 2030. Comunicarea a oferit o imagine a ceea ce face UE în prezent pentru a contribui la Agenda 2030, prin 

evidențierea principalelor politici ale UE pentru fiecare din cele 17 obiective de dezvoltare durabilă. Aceasta a explicat, de 

asemenea, modul în care cele 10 priorități pentru perioada 2014 - 2019 ale actualei Comisii contribuie la Agenda globală 2030. 

Comunicarea a anunțat, totodată, lansarea unei platforme multipartite la nivel înalt, prezidată de prim-vicepreședintele 

Timmermans, care are un rol în monitorizarea și schimbul de bune practici privind punerea în aplicare a obiectivelor de 

dezvoltare durabilă. 

Documentul de reflecție se concentrează asupra principalelor fundamente ale politicilor de tranziție la durabilitate, 

printre care se numără trecerea de la economia liniară la cea circulară, corectarea dezechilibrelor din sistemul nostru alimentar, 

adaptarea sectorului energetic, a clădirilor și a mobilității la exigențele viitorului și garantarea faptului că această tranziție este 

echitabilă și nu lasă pe nimeni în urmă. Documentul se concentrează, de asemenea, asupra factorilor de sprijinire cu efecte 

pozitive în mai multe sectoare care trebuie să stea la baza tranziției către o dezvoltare durabilă și printre care se numără 

educația, știința, tehnologia, cercetarea, inovarea și digitalizarea, finanțele, stabilirea prețurilor, impozitarea și concurența, 

comportamentul responsabil în afaceri, responsabilitatea socială a întreprinderilor și noile modele de afaceri, schimburile 

comerciale deschise și bazate pe norme, guvernanța și asigurarea coerenței politicilor la toate nivelurile. Documentul se încheie 

subliniind importanța asigurării unui model de urmat pentru tranziția la nivel mondial către dezvoltarea durabilă, întrucât 

politicile noastre nu vor avea decât un impact limitat asupra planetei dacă alții urmează politici contrare. 

Documentul prezintă trei scenarii care stimulează dezbaterea privind modul de îndeplinire în UE a obiectivelor de 

dezvoltare durabilă. Aceste scenarii sunt ilustrative și își propun să ofere diverse idei și să stimuleze dezbaterea și reflecția. 

Rezultatul final va fi probabil o combinație de elemente de la fiecare dintre ele. Cele trei scenarii sunt: 

1. o strategie globală a UE privind ODD care să orienteze toate acțiunile UE și ale statelor membre; 

2. integrarea permanentă de către Comisie a ODD în toate politicile relevante ale UE, fără a impune statelor membre 

măsuri obligatorii; 

3. un accent sporit pe acțiunile externe, consolidând, în același timp, actualul nivel de ambiție în materie de 

durabilitate la nivelul UE. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1548746449699&uri=CELEX:52016DC0739


 

 

 

 

 

Comisia Europeană a prezentat în data de 29 ianuarie 2019, primele rapoarte6 prezentate de societățile și asociațiile 

profesionale care au semnat, în octombrie 2018, Codul de bune practici împotriva dezinformării. Comisia salută progresele 

înregistrate, însă îi invită totodată pe semnatari să își intensifice eforturile în perioada premergătoare alegerilor europene din 

2019. 

Potrivit rapoartelor care se referă la măsurile adoptate până la 31 decembrie 2018, activitatea societăților online este 

mai avansată și mai cuprinzătoare în unele domenii, de exemplu în ceea ce privește eliminarea conturilor false și combaterea 

vectorilor dezinformării, dar mai redusă în altele. În special, rapoartele arată că: 

• Facebook a luat sau ia măsuri pentru a-și onora toate angajamentele, dar acum trebuie să ofere informații mai 

clare cu privire la modul în care va aplica instrumentele menite să le permită consumatorilor să aibă un control sporit și va 

stimula cooperarea cu verificatorii veridicității informațiilor și cu comunitatea de cercetare pe întreg teritoriul UE. 

• Google a luat măsuri pentru a-și onora toate angajamentele, în special cele menite să amelioreze controlul plasării 

publicității, transparența publicității politice și punerea la dispoziția utilizatorilor de informații, instrumente și sprijin pentru ca 

aceștia să poată avea un control sporit asupra experienței lor online. Cu toate acestea, unele instrumente sunt disponibile doar 

într-un număr redus de state membre. De asemenea, Comisia invită motorul de căutare online să sprijine acțiunile de cercetare 

la o scară mai amplă. 

• Twitter a acordat prioritate acțiunilor împotriva actorilor răuvoitori, închizând conturile false sau suspecte și 

sistemele automatizate/boții. Sunt necesare însă mai multe informații cu privire la modul în care aceste măsuri îi vor împiedica 

pe vectorii persistenți ai dezinformării să își promoveze mesajele. 

• Mozilla este pe punctul de a lansa o versiune actualizată a browser-ului său pentru a bloca în mod implicit 

monitorizarea navigării de la un site internet la altul (cross-site tracking), însă ar trebui să furnizeze elemente mai concrete cu 

privire la modul în care acest instrument va limita informațiile furnizate cu privire la activitățile de navigare ale utilizatorilor, 

care ar putea fi folosite pentru campanii de dezinformare. 

 

                                                           
6 Rapoartele semnatarilor Codului de bune practici 
 

PIAȚA UNICĂ DIGITALĂ 

Codul de bune practici împotriva dezinformării 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/643208


 

 

 

 

 

 

Comisia Europeană a prezentat, în data de  28 

ianuarie 2019 un raport în care se arată că prin 

asigurarea în mod activ a respectării normelor în 

domeniul concurenței în sectorul farmaceutic atât la 

nivelul UE, cât și la nivelul statelor membre, pacienții și 

sistemele de sănătate beneficiază de medicamente mai 

accesibile ca preț și de mai multe posibilități de alegere, 

promovându-se totodată și un grad sporit de inovare. 

Principalele constatări ale raportului 

Prețuri corecte pentru medicamente 

În ceea ce privește acordurile anticoncurențiale și 

cazurile de abuz de poziție dominantă, începând din 

2009, Comisia și autoritățile naționale de concurență au 

investigat peste 100 de cazuri și au adoptat 29 de 

decizii împotriva unor practici ilegale privind furnizarea 

de medicamente. 

În aceste cazuri, autoritățile de concurență au 

anchetat și au sancționat practicile anticoncurențiale 

care au condus la creșterea prețurilor la medicamente. 

Aceste practici anticoncurențiale au variat de la: 

acțiuni de excludere pentru a întârzia intrarea pe piață 

a medicamentelor generice, la practici de împărțire a 

pieței/de fixare a prețurilor și la acorduri de plată pentru 

a întârzia intrarea pe piață a medicamentelor generice, 

prin intermediul cărora companiile inovatoare și cele 

generice convin să nu introducă încă medicamentele 

generice pe piață și să împartă profitul obținut astfel de 

compania inovatoare. Mai multe anchete au vizat 

prețurile excesive percepute pentru medicamentele 

neprotejate de brevete. 

Prin aceste decizii s-au impus amenzi în valoare 

totală de peste 1 miliard euro sau companiile au fost 

nevoite să își asume angajamente cu caracter 

obligatoriu pentru remedierea comportamentului 

anticoncurențial. 

Prețurile mai ridicate ar putea avea drept cauză 

și concentrările economice ale societăților 

farmaceutice, în urma cărora puterea de stabilire a 

prețurilor de care dispune societatea rezultată în urma 

concentrării este consolidată. Pentru a preveni 

concentrarea excesivă a piețelor farmaceutice, Comisia 

a revizuit peste 80 de concentrări economice din 

sectorul farmaceutic. Au fost detectate probleme de 

concurență neloială în 19 cazuri în care concentrările 

economice ar fi putut conduce la o creștere a prețurilor, 

în special pentru produsele generice sau produsele 

biosimilare. Comisia a validat aceste concentrări 

economice numai după ce companiile s-au angajat să 

cedeze anumite părți ale activității lor pentru a se 

menține gradul actual de concurență în ceea ce privește 

prețurile. 

POLITICA ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI 

Un raport al Comisiei constată că asigurarea respectării normelor în domeniul concurenței contribuie la 
disponibilitatea medicamentelor inovatoare și accesibile ca preț. 

http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/report2019/report_ro.pdf


 

Autoritățile de concurență au efectuat peste 100 

de activități de monitorizare a pieței și de promovare. În 

urma acestora au rezultat informații cu privire la 

funcționarea piețelor, orientări participanților de pe 

piață și au declanșat anchete antitrust în anumite cazuri 

individuale. Activitățile de promovare au influențat 

elaborarea reglementărilor și a legislației și au contribuit 

la crearea sau restabilirea unor condiții mai favorabile 

de concurență efectivă și loială. 

Mai multă inovare și mai multe posibilități de 

alegere 

În raport s-a constatat că autoritățile de asigurare 

a respectării normelor din domeniul concurenței au 

contribuit la menținerea nivelului de inovare în sector, 

intervenind, prin aplicarea normelor antitrust, 

împotriva practicilor care ar fi putut denatura 

stimulentele pentru inovare. Acest lucru se referă în 

special la încercările de a amâna intrarea pe piață a 

medicamentelor generice, amânare prin care 

companiile pot realiza profituri în mod necuvenit de pe 

urma unor produse mai vechi, în loc să concureze cu 

medicamente noi, inovatoare. 

Activitatea Comisiei de verificare a concentrărilor 

economice a contribuit, de asemenea, la inovare și la o 

ofertă mai largă de medicamente, blocându-se 

tranzacțiile care ar fi putut compromite eforturile de 

cercetare și dezvoltare destinate lansării de noi 

medicamente sau extinderii utilizării terapeutice a 

medicamentelor existente. 

Domeniul de aplicare pentru acțiunile viitoare de 

asigurare a respectării normelor 

Cazurile antitrust și cele privind concentrările 

economice menționate în raport arată că este necesar 

ca autoritățile de concurență să monitorizeze 

îndeaproape sectorul farmaceutic. Bilanțul Comisiei și al 

autorităților naționale de concurență în materie de 

asigurare a respectării legislației le oferă autorităților de 

concurență o bază solidă pentru a-și continua și orienta 

mai bine eforturile în domeniu. 

Cu toate acestea, deși cazurile analizate în raport 

arată că asigurarea respectării normelor în domeniul 

concurenței contribuie la protejarea concurenței în 

materie de prețuri și la stimularea inovării, există limite 

cu privire la ce se poate realiza în temeiul dreptului 

concurenței. Sunt necesare, în special, eforturi continue 

din partea tuturor părților interesate pentru a aborda 

provocarea societală pe care o reprezintă asigurarea 

accesului sustenabil la medicamente inovatoare și 

accesibile ca preț. 

 



 



 

În  perioada 28 ianuarie  - 3 februarie 2019, deputații europeni și-au desfășurat activitatea în cadrul comisiilor parlamentare 

și al mini-plenului, la Bruxelles – Belgia. 

 

În prezent, călătorii din 102 țări și alte 2 entități trebuie să dețină viză pentru a intra în UE. Numărul de cereri de 

viză a crescut cu 50% în ultimii ani - de la 10,2 milioane în 2009, la 15,2 milioane în 2016. 

În acest context, negociatorii Parlamentul European și ai Consiliul UE au convenit, în mod oficial, în data de 29 

ianuarie a.c., cu privire la un nou Cod al UE privind vizele7, stabilind procedurile și condițiile în vederea eliberării, pentru  

resortisanții a peste 100 de țări din afara UE care călătoresc în UE pentru perioade scurte (până la 90 de zile în orice 

perioadă de 180 de zile)8. UE va simplifica procedurile de solicitare și eliberare a vizelor de scurtă ședere și va utiliza politica 

în domeniul vizelor pentru a încuraja statele terțe să coopereze în domeniul migrației. Scopul principal al reformei este de 

a facilita călătoriile legale pentru turism, comerț și afaceri, prevenind, în același timp, migrația ilegală și contribuind la 

securitatea internă. Procedurile pentru călătorii de bună credință vor fi mai simple și va exista o legătură directă între 

politica de vize și migrație. 

Cererile de viză trebuie depuse între 6 luni (în loc de cele 3 luni în curs) și 15 zile înainte de călătoria planificată, cu 

excepția navigatorilor cărora li se va permite să depună cereri cu 9  luni în avans. 

Printre alte modificări se numără:  

▪ taxa de viză generală va crește de la 60 la 80 de euro - cu o posibilă reducere pentru persoanele sub 18 ani; 

copiii sub 6 ani, studenții și cercetătorii vor continua să fie scutiți de taxa de viză;  

▪ noua condiție prealabilă pentru achiziționarea asigurărilor de sănătate pentru călătorii va fi evaluată de către 

Comisia Europeană la 15 luni de la introducere, luând în considerare costurile medicale reale suportate de titularii de viză;  

                                                           
7 COM(2018)252 - 2018/0061(COD) - Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului 
(CE) nr. 810/2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize (Codul de vize) – fișă de procedură. 
8 Regulamentul (UE) 2018/1806 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018 de  stabilire a  listei  țărilor  terțe  ai  căror 
resortisanți trebuie să  dețină viză  pentru  trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această 
obligație. 

DIN ACTIVITATEA COMISIILOR PARLAMENTULUI EUROPEAN 

Noi reguli pentru vizele de scurtă ședere 

 

http://ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20180252.do
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0061(COD)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1806&qid=1548851121759&from=en


 

▪ statele membre ale UE vor trebui să colaboreze cu furnizorii externi de servicii pentru a gestiona cererile de 

viză în statele terțe în care nu sunt nici prezenți, nici reprezentați; facilități suplimentare pentru artiștii bine cunoscuți și 

sportivii de înaltă performanță care călătoresc în UE și au vize cu intrări multiple pentru călătorii frecvente. Unele dispoziții, 

cum ar fi taxele de viză, timpul necesar pentru emiterea deciziilor privind cererile și perioada de valabilitate a vizelor cu 

intrări multiple, pot fi adaptate în funcție de natura cooperării cu statul terț în ceea ce privește readmitrerea imigranților 

ilegali. Această apreciere se va face printr-o evaluare completă și obiectivă realizată anual de Comisia Europeană.  Acordul 

informal va fi supus la vot în cadrul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE). De asemenea, va trebui 

să fie confirmată de plenul PE  înaintea adoptării formale de către Consiliul UE. Modificările vor fi aplicabile la 6 luni de la 

publicarea textului în Jurnalul Oficial al UE. 

 

 

Resortisanții britanici ar putea intra în UE fără viză pentru perioade scurte de timp după ieșirea Regatului Unit al 

Marii Britanii din UE, sub condiția ca și resortisanții UE să beneficieze de reciprocitate. În cadrul ședinței din 29 ianuarie 

a.c., Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) a votat amendamentele la normele9 care scutesc 

cetățenii britanici de vize pentru șederea în UE de până la 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile, începând cu ziua 

următoare retragerii Regatului Unit din UE. Odată ce proiectul de raport este aprobat de Parlament și Consiliul, Regatul 

Unit va fi inclus în lista țărilor a căror resortisanți nu au nevoie să solicite viză pentru a intra în UE pentru afaceri, turism 

sau pentru a-și vizita rudele sau prietenii. Scutirea de viză nu prevede însă dreptul la muncă în UE. În cazul în care Regatul 

Unit introduce o obligație de viză pentru resortisanții a cel puțin un stat membru ar trebui să se aplice mecanismul de 

reciprocitate prevăzut de legislația UE. Acest lucru poate conduce la obligativitatea vizelor pentru reintroducerea 

resortisanților din Regatul Unit. Comisia LIBE a convenit să deschidă negocierile cu Consiliul. Mandatul de negociere va 

trebui să fie confirmat de plenul PE în cursul sesiunii.  Discuțiile vor continua după ce Consiliul își va adopta propria 

poziție. Exonerarea de obligația de a deține viză va fi aplicabilă în toate statele membre ale UE (cu excepția Irlandei10, care 

are propria politică de vize) și în țările asociate Schengen (Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția).  

Raportorul Claude Moraes (S & D, UK), a declarat: „(…) Chiar și în situația Brexit este important să continuăm această 

măsură care scutește cetățenii britanici de obligativitatea vizelor atunci când călătoresc în UE. Acest lucru va duce într-un 

fel la clarificarea politicii de vize a UE după Brexit, în timp ce noi lucrăm la alte asigurări esențiale pentru cetățenii britanici 

și europeni în același timp.”  

 

 

 

Acces fără viză în UE pentru cetățenii britanici și în Regatul Unit pentru cetățenii UE 

http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201901/LIBE/LIBE(2019)0129_1/sitt-9643994
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/LIBE/AM/2019/01-29/1174204RO.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/4519/CLAUDE_MORAES/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/visa-waiver-for-uk-nationals-vote-statement-moraes_I167137-V_v


 

 

Președintele Băncii Centrale Europene (BCE) și președintele Comisiei de supraveghere a riscurilor economice din 

UE,  dl Mario Draghi, a participat, în data de 29 ianuarie a.c.,   pentru ultima oară, la Comisia pentru afaceri economice și 

monetare din Parlamentul European, înainte de alegerile europene. Dl 

Draghi a profitat de această ocazie pentru a-și reitera solicitările privind 

prioritățile în domeniul reformelor structurale și pentru a finaliza Uniunea 

economică și monetară (UEM), spunând că „realizarea acestor reforme nu 

este idealistă și nici utopică dacă lucrăm împreună.” 

În cadrul celor două audieri separate cu dl Draghi, deputații europeni 

și-au concentrat întrebările asupra clarificării următoarelor etape pe care le 

va lua BCE, în special în ceea ce privește încetinirea economiei, creditele 

Brexit și cele neperformante. Ate întrebări s-au axat pe rolul monedei euro ca monedă internațională, instrumentele 

necesare pentru o mai bună guvernanță economică ș.a.  

 

Pentru a comemora Ziua Internațională a Holocaustului (27 ianuarie), deputații europeni au organizat, în cadrul 

ședinței mini-plenului, din data de 30 ianuarie a.c., o ceremonie oficială și au ținut un minut de reculegere.  

În deschiderea ceremoniei, președintele PE, dl Antonio Tajani, a declarat: „Prin comemorarea victimelor Shoah-

ului,11 pentru prima dată în cadrul unei sesiuni plenare, ca parte a ceremoniei de reminiscență a Holocaustului, dorim să 

transmitem un mesaj puternic: nu trebuie să uităm ce s-a întâmplat; și Parlamentul European nu va uita niciodată. Nu 

există loc în Uniunea Europeană pentru ură și antisemitism". 

La rândul său, în discursul adresat deputaților europeni, dna Charlotte Knobloch, fost 

președinte al Consiliului Central al Evreilor din Germania, a menționat că, deși democrațiile 

europene postbelice s-au dovedit a fi robuste, „(...)o Europă în care 89% din populația 

evreiască se plânge de o creștere a antisemitismului în țara lor de origine are o problemă. (…) 

Suntem martori că peste tot în Europa există mișcări politice care se opun ferm amintirii și 

memoriei. Ceea ce vor ei să răspândească este un prezent fără trecut, ca o rampă de lansare 

către un viitor fără memorie. (…) Ura împotriva evreilor otrăvește societatea în ansamblu. Este o ridiculizare față de 

convingerea europeană de bază care spune că libertatea și securitatea sunt valabile pentru fiecare cetățean european, sau 

pentru nimeni. Este de datoria noastră să ne opunem acestui antisemitism larg răspândit. Aceasta este responsabilitatea 

noastră.”  Vorbind despre provocările cu care se confruntă UE astăzi, ea a declarat că „UE își poate apăra valorile numai 

dacă rămâne unită.” 

Parlamentul comemorează victimele Holocaustului 
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Ultimul dialog monetar cu Mario Draghi 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/monetary-dialogue-statement-draghi-president-ecb_I166924-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/monetary-dialogue-draghi-ecb-questions-answers_I166925_01-V_rv


 

Ceremonia a avut loc în prezența unui număr mare de demnitari, printre care premierul belgian, dl Charles Michel, 

președintele Comisiei Europene, dl Jean-Claude Juncker, președintele Curții de Conturi Europene, dl Klaus-Heiner Lehne, 

șeful rabin al comunității israeliene din Bruxelles, dl Albert Guigui, ș.a. 

 

 

Dl Juha Sipilä, prim-ministru al Finalandei, a dezbătut în ședința mini-plenului din 31 ianuarie 2019, viitorul Europei 

cu deputații europeni și cu președintele Comisiei Europene, dl Jean-Claude Juncker.  

Prim-ministrul finlandez a solicitat o acțiune concretă a UE cu privire la acțiunile sale.  

În discursul său adresat deputaților europeni, premierul Sipilä și-a exprimat sprijinul față de „(...)un fel de UE care 

își dovedește credibilitatea printr-o acțiune concretă”. El a subliniat că modul de a câștiga încrederea oamenilor și de a 

lupta împotriva populismului este „(...)prin luarea deciziilor și prin punerea lor în aplicare, acasă și aici, la Bruxelles". De 

asemenea, a vorbit despre recentele neajunsuri din Europa cu referire la statul de drept, libertatea presei și drepturile 

femeii. El a subliniat că valorile comune ale UE ar trebui să unească statele membre. „(…) Trebuie să găsim modalități de 

a depăși diviziunile interne ale Europei”, subliniind că statul de drept nu poate fi compromis.   

Având în vedere că Finlanda va deține, de la 1 iulie a.c., Președinția rotativă a Consiliului UE, după România,  

premierul Sipilä a împărtășit parlamentarilor europeni subiectele care vor fi pe ordinea de zi în timpul acesteia. Ministrul 

Sipilä a menționat că UE ar trebui să se concentreze asupra zonelor în care este cel mai bine plasată, cum ar fi migrația, 

securitatea, piața unică, inovarea, digitalizarea și clima. În ceea ce privește politica în domeniul migrației, acesta a subliniat 

necesitatea unei abordări cuprinzătoare. Cauzele fundamentale ale migrației trebuie abordate eficient, iar UE ar trebui să 

depună eforturi pentru a face politica de returnare rentabilă. Dl Sipilä a salutat progresele înregistrate de UE în domeniul 

cooperării, în domeniul securității și apărării. „(...)Înființarea Fondului european de apărare și a cooperării structurale 

permanente (PESCO) sunt pași în direcția cea bună. Acum ar trebui să ne concentrăm pe punerea în aplicare și pe rezultate” 

– a precizat domnia-sa. Cu privire la piața unică a UE, prim-ministrul finlandez și-a exprimat speranța că noua Comisie 

Europeană va adopta o abordare mai cuprinzătoare în care piața unică, digitalizarea, politica industrială și competitivitatea 

externă să fie mai bine interconectate. Totodată, a menționat că politica comercială este esențială pentru competitivitatea 

UE și pentru noile locuri de muncă, amintind că este însă foarte dăunătoare dacă principalii jucători comerciali continuă 

să construiască ziduri comerciale, motiv pentru care  „trebuie să facem totul pentru a le preveni sau a le rupe".  În cele din 

urmă, premierul finlandez a afirmat că UE ar trebui să preia inițiativa privind acțiunile în domeniul climei și că se impun 

acțiuni mai multe, într-un ritm accelerat: „(…) Trebuie să reducem emisiile, să creștem rezervoarele de carbon și să 

adoptăm noi tehnologii."  

Dezbaterea privind „Viitorul Europei” 
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Președintele Comisiei Europene, dl Jean-Claude Juncker, a apreciat conduita 

riguroasă Finlandei decând această țară a aderat la UE, pe care a asemuit-o cu cea 

a unui stat fondator, și a precizat că este un stat „care știe să asculte, să respecte, 

să înțeleagă mesajul european și să ia măsurile necesare”. De asemenea, a precizat 

că viitorul mandat al Finlandei la Președinția rotativă a Consiliului UE (pentru a treia 

oară) va fi marcat de o perioadă specială de reașezare instituțională. Președintele 

Juncker a evidențiat relația foarte bună a Comisiei Europene cu Finlanda,  dominată 

de un spirit de încredere deplină, și a încurajat acest sta membru să dezvolte cooperarea pe dimensiunea arctică, prin 

convocarea unui Summit al acestei zone, pentru a o înscrie ca prioritate pe agenda europeană. Dl Juncker a lansat un apel 

către viitoarea Președinție finlandeză pentru aprofundarea Uniunii Economice și Monetare și avansarea uniunii piețelor 

de capital, precum și pentru obținerea de progrese la reuniunea șefilor de stat și de guverne din luna octombrie 2019 în 

scopul adoptării în acest an a viitorului buget european. 

 

 

Parlamentul European a adoptat, în data de 31 ianuarie a.c., modificări ale regulilor sale interne12 pentru a funcționa 

mai eficient și într-un mod mai transparent. Principalele modificări ale Regulamentului de procedură al Parlamentului se 

referă la standardele de conduită ale deputaților (inclusiv normele de transparență și măsurile de prevenire a hărțuirii 

psihologice sau sexuale), la întrebări parlamentare adresate Consiliului UE și Comisiei Europene. 

Transparență sporită - Principalii actori ai procesului legislativ (deputații europeni, cunoscuți drept raportori, 

raportori alternativi și președinți de comisii) vor trebui să publice on-line toate întâlnirile programate cu reprezentanții de 

interes menționați în Registrul de transparență. Site-ul Parlamentului European va trebui să fie adaptat din punct de 

vedere tehnic pentru a permite deputaților să publice aceste informații. 

Standarde de conduită - Noile norme prevăd că deputații trebuie să se abțină de la comportamente 

necorespunzătoare (prin afișarea de bannere în ședințele plenare), limbaj ofensiv (defăimare, discurs de ură sau instigare 

la discriminare), hărțuire psihologică sau sexuală. Codul de conduită al Parlamentului European va fi anexat la 

Regulamentul de procedură, iar deputații europeni trebuie să se angajeze să respecte acest cod printr-o declarație scrisă. 

Refuzul de a semna o astfel de declarație ar putea conduce la excluderea unui deputat, de la exercitarea unui post 

superior, de numire în calitate de raportor sau de reprezentare într-un trialog sau într-o delegație oficială. O încălcare 

gravă a acestor reguli de către un membru poate atrage sancțiuni. 

                                                           
12 Regulamentul de procedură al PE: revizuire – fișă de procedură. 

Parlamentul European - mai multă transparență și eficiență  
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Partidele și fundațiile politice europene - Conform tratatelor „partidele politice la nivel european contribuie la 

formarea conștiinței politice europene și la exprimarea voinței cetățenilor Uniunii". O organizație trebuie să respecte 

condiții specifice pentru a se califica drept un partid politic european sau o fundație europeană. Conform noilor reguli, un 

grup de cel puțin 50 de cetățeni pot cere Parlamentului European să solicite Autorității pentru partide și fundații politice 

europene să verifice un anumit partid politic european.  

De asemenea, reforma include măsuri privind întrebările parlamentare, în special interpelările adresate Consiliului 

UE și Comisiei Europene, consultări ale comisiilor cu privire la informațiile confidențiale, norme privind comisiile 

permanente, votul privind amendamentele și regula privind intergrupurile parlamentare. „(…) Acest set de revizuiri ale 

Regulamentului Parlamentului continuă procesul pas cu pas de a face Parlamentul mai eficient, mai eficient și mai 

transparent. A crescut de la prima experiență a revizuirii generale a normelor adoptate în decembrie 2016”- a declarat 

raportorul Richard Corbett (S&D, Regatul Unit)13. 

Modificările aprobate vor intra în vigoare în 

prima zi a următoarei perioade de sesiune care 

urmează adoptării lor, și anume la 11 februarie 

2019, cu excepția anumitor dispoziții referitoare la 

comportamentul deputaților, la comisiile 

permanente, și la mandatarii comisiilor, care vor 

intra în vigoare la deschiderea următoarei legislaturi 

parlamentare, la 2 iulie 2019. 

                                                           
13 În contextul negocierilor inter-instituționale privind Registrul de Transparență, adoptarea raportului Corbert reprezintă un progres, având 
în vedere condiționarea Comisiei Europene de a organiza întâlniri tehnice sau politice. În acest context, se are în vedere organizarea unei 
reuniuni tehnice, în data de 7 februarie a.c., pentru evaluarea poziției Comieiei Europene, în contextul unor semnale pozitive, și a unei întâlniri 
politice, în data 13 februarie a.c., în marja sesiunii plenului de la Strasbourg.  
Din perspectiva elementelor de transparență adoptate în raportul Corbert, nu s-au înregistrate progrese semnificate pentru a veni în 
întâmpinarea solicitării Comisiei Europene, de aplicare obligatorie a principiul condiționării întâlnirilor membrilor PE cu reprezentanți de 
interese. Au fost întărite unele reguli care vizează accesul în PE a reprezentanților anumitor interese și modul în care aceștia pot participa la 
diferite reuniuni informale. De asemenea, a fost introdusă obligativitate publicării, pentru fiecare raport în parte, a întâlnirilor pe care 
raportorii, raportorii din umbră și președinții de comisii le-au avut cu reprezentanți de interese.  
Din perspectiva negocierilor inter-instituționale, apreciem că pozițiile Parlamentului și ale Consiliuliuli sunt apropiate, în sensul aplicării în mod 
voluntar a principiului condiționalității, spre deosebire de solicitările Comisiei Europene de aplicare obligatorie a acestuia. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32014R1141
http://www.appf.europa.eu/appf/en/authority/welcome.html
http://www.appf.europa.eu/appf/en/authority/welcome.html
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/eu-affairs/20190124STO24226/eurodeputatii-vor-declara-reuniunile-cu-grupurile-de-interese
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/2309/RICHARD_CORBETT/home
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Prima reuniune a Consiliului pentru agricultură și pescuit din acest an s-a desfășurat sub egida Președinției române a 

Consiliului  și a fost prezidată de Dl Petre  Daea ministrul agriculturii și dezvoltării rurale. Acesta a prezentat prioritățile și 

programul de lucru, obiectivul global al acestora fiind asigurarea coeziunii ca valoare comună europeană. În domeniul 

agriculturii, prioritatea președinției române va fi negocierea pachetului legislativ legat de reforma politicii agricole comune 

(PAC) în contextul următorului cadru financiar multianual pentru perioada 2021-2027. Printre celelalte priorități se vor număra 

bioeconomia, inovarea și cercetarea în domeniul agriculturii, proteinele vegetale, precum și sănătatea plantelor și a animalelor. 

În ceea ce privește pescuitul, președinția va continua lucrările referitoare la planurile multianuale de gestionare și Fondul 

european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM), precum și la dimensiunea externă a politicii comune în domeniul 

pescuitului. 

Pachetul de reformă a PAC post 2020 

„(…) Politica agricolă comună are o contribuție majoră la creșterea coeziunii zonelor rurale și la menținerea vitalității și a 

competitivității agriculturii europene. De aceea este atât de important să avem o PAC modernă și care funcționează în mod 

adecvat. Vom depune eforturi intense pentru a obține acest rezultat.” - a declarat dl Petre Daea, ministrul agriculturii și 

dezvoltării rurale. 

În cadrul unei sesiuni publice, Consiliul a susținut un schimb de opinii cu privire  la pachetul de reformă PAC post 2020 

din care fac parte Regulamentul privind planurile strategice PAC; Regulamentul privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea 

PAC; Regulamentul de instituirea a unei organizări comune a piețelor produselor agricole. 

În special, miniștrii au fost invitați să răspundă la întrebări atât despre  noul model bazat pe performanță cât și despre  

rezerva pentru agricultură, disciplina financiară și dispozițiile referitoare la vin, propuse în regulamentul privind organizarea  

comună a piețelor. Participanții la dezbatere au apreciat noul model bazat pe performanță dar au considerat că este nevoie de 

o simplificare suplimentară. Comisia a fost invitată să aducă  anumite clarificări cu privire la indicatorii de performanță și la 

cerințele de raportare a performanței. Au fost exprimate rezerve cu privire la „termenul anual” stabilit pentru anumite 

intervenții precum și  cu privire la  fixarea termenului limită de 15 februarie pentru prezentarea rapoartelor de performanță. În 

general, majoritatea delegațiilor au considerat că este necesară o marjă de toleranță mai mare pentru realizarea etapelor 

propuse, iar în ceea ce privește disciplina financiară că ar trebui să fie  aplicată doar în ultimă instanță. În continuare, miniștrii 

au exprimat opinii divergente cu privire la posibilitatea reînnoirii sumelor neutilizate din rezerva actuală pentru situații de criză 

pentru anul 2020 și cu privire la posibilitatea stabilirii unui cuantum minim al plăților  care să permită aplicarea disciplinei 

financiare. 

CONSILIUL AGRICULTURĂ ȘI PESCUIT 

Luni, 28 ianuarie 2019, Bruxelles 
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În ceea ce privește organizarea comună a piețelor, Consiliul a dezbătut dispozițiile privind  vinul, în special, posibilitatea 

deschiderii pieței pentru noi soiuri de struguri de vinificație. În continuare, Comisia a informat miniștrii cu privire la „arhitectura 

verde”. În acest context, Consiliul a avut ocazia de a asculta declarațiile unui grup de delegații cu privire la eforturile acestora 

de a avea o finanțare adecvată pentru dezvoltarea rurală în contextul următorului cadru financiar multianual. 

Planul UE privind proteinele vegetale 

”Suntem ferm convinși că sunt necesare acțiuni concrete, precum și investiții pentru a sprijini creșterea unui sector care 

joacă un rol esențial atât în ceea ce privește alimentația umană, cât și hrana animalelor.” A declarat dl Petre Daea, ministrul 

agriculturii și dezvoltării rurale. 

Comisia a prezentat Consiliului raportul privind dezvoltarea proteinelor vegetale în Uniunea Europeană. Raportul 

examinează situația cererii și ofertei de proteină vegetală din UE și analizează posibilitățile de a dezvolta, în continuare, 

producția acestora prin metode raționale din punct de vedere economic și din perspectiva mediului. Delegațiile au apreciat 

raportul Comisiei considerând că acesta acoperă toate acțiunile-cheie pentru promovarea dezvoltării  producției de proteină 

vegetală. În opinia reprezentanților statelor membre, eforturile ar trebui să se concentreze pe cercetare, tehnologie și inovare 

având în vedere, totodată, crearea unei platforme de informare la nivelul UE și creșterea gradului de sensibilizare a 

consumatorilor. 

 

 

 

Reuniunea informală a miniștrilor apărării din statele membre ale Uniunii Europene a avut loc sub egida Președinției 

române a Consiliului, la Bucureşti şi a fost prezidată de Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe şi politica 

de securitate, Federica Mogherini.  

Această reuniune la care a participat şi ministrul apărării naționale al României, dl Gabriel Leş, a reprezentat un prilej de 

reflecție comună şi de schimb de opinii pe tema consolidării proiectului european, din perspectiva dimensiunii de securitate şi 

apărare. 

La prima sesiune de lucru a reuniunii, din 30 ianuarie a.c., au participat Secretarul General NATO, Jens Stoltenberg şi 

Subsecretarul General al ONU pentru operații de menținere a păcii, Jean-Pierre Lacroix şi dezbaterile s-au axat pe 

implementarea Agendei privind „Femeile, pacea şi securitatea”, fiind vizată inclusiv perspectiva viitoarelor angajamente şi 

acțiuni ce ar trebui să conducă la asigurarea egalității de gen a dimensiunii de securitate şi apărare. În acest sens, s-a discutat 

cadrul mai larg de cooperare între cele trei organizații – UE, NATO, ONU-  în legătură cu managementul crizelor internaționale.  

REUNIUNEA INFORMALĂ A MINIŞTRILOR APĂRĂRII DIN STATELE MEMBRE ALE UE 

Miercuri - joi, 30-31  ianuarie 2019, București 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14681-2018-INIT/ro/pdf
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În intervenția sa, ministrul român al apărării naționale, Gabriel Leș, a evidențiat importanța majoră pe care Președinția 

română a Consiliului o acordă consolidării cooperării între UE și NATO, relației transatlantice şi parteneriatului strategic al Uniunii 

Europene cu ONU,  a subliniat importanța domeniului egalității de gen şi a implementării măsurilor optime pe această 

dimensiune şi a afirmat că România va sprijini demersurile Uniunii în implementarea Agendei privind „Femeile, Pacea şi 

Securitatea” - „ (...)Egalitatea de gen trebuie să rămână un obiectiv esențial, care ar trebui integrat în mecanismele de prevenire 

a conflictelor şi de construire a păcii”. 

Cea de-a II-a sesiune a reuniunii, din data de 31 ianuarie a.c., a dezbătut viitorul apărării europene. În acest context, 

miniștrii apărării au discutat despre stadiul şi progresele înregistrate în implementarea Strategiei Globale a UE pentru politica 

externă şi de securitate, accentuând aspectele care vizează coerența inițiativelor pentru apărare (Cooperarea structurată 

permanentă – PESCO, Procesul de revizuire coordonată anuală a apărării – CARD, Fondul European de Apărare - EDF).  

Cu acest prilej, Înaltul Reprezentant a declarat că „(...) s-a decis consolidarea inițiativelor actuale de apărare ale UE, 

pornind de la PESCO – în prezent fiind în desfășurare mai mult de 30 de proiecte – şi altele, de exemplu Fondul european de 

apărare, într-un mod coordonat şi ne vom concentra asupra consolidării acestora şi a rezultatelor obținute”. 
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Oficialii au abordat o serie de aspecte referitoare la implicațiile eforturilor de dezvoltare a capabilităților militare, a 

evoluțiilor pe linia inovării şi cercetării-dezvoltării, precum şi a progresului tehnologic. A fost evidențiată dinamica accentuată a 

componentei tehnologice din domeniul civil, care are un impact semnificativ asupra domeniului militar. 

Referitor la mobilitatea militară, ministrul Leş a subliniat faptul că România va acorda o atenție deosebită planului de 

acțiune, mizând pe o abordare coordonată şi pragmatică la nivelul întregii Uniuni, remarcând că atât infrastructura de transport, 

cât şi aspectele normative şi procedurale devin esențiale. Totodată, a semnalat impactul pe care ritmul accentuat al inovării în 

domeniul civil îl are asupra domeniului militar şi a evidențiat valoarea adăugată pe care noile tehnologii o pot aduce în domenii 

relevante pentru asigurarea superiorității militare. 

Înaltul Reprezentant a concluzionat că dezbaterile „(...) au confirmat necesitatea ca Europa să se angajeze şi să 

investească mai mult în mod coordonat, în ceea ce privește tehnologiile-cheie, inclusiv în domeniul inteligenței artificiale. Aceasta 

este o problemă extrem de importantă pentru întreaga lume și pentru Europa. Și am început astăzi discuția și am intenția de a 

pune problema agendei europene asupra inteligenței artificiale pe ordinea de zi a uneia dintre viitoarele reuniuni oficiale ale 

miniștrilor de externe.” 

 

 

Reuniunea informală Gymnich a miniștrilor afacerilor externe din statele membre ale UE a avut loc la București, la invitația 

comună a  Înaltul Reprezentant al UE, dna Federica Mogherini şi a ministrului afacerilor externe din România, dl Teodor 

Meleșcanu.  

Subiectele de pe ordinea de zi a reuniunii au cuprins parteneriatul estic, situația din Venezuela şi relațiile cu China. 

Miniștrii au discutat despre rezultatele pozitive ale parteneriatului estic care reprezintă o temă prioritară pe agenda 

președinției române a Consiliului UE, cu atât mai mult  cu cât anul acesta se va sărbători cea de a 10-a aniversare a acestei 

inițiative. Printre aceste realizări se numără liberalizarea regimului de vize, creșterea numărului de locuri pentru studii şi 

cercetare, demararea unor proiecte ample de interconexiuni cu spațiul UE al parteneriatului estic. 

Privind Venezuela, miniștrii afacerilor externe au reiterat faptul că singura soluție viabilă pentru criza politică și umanitară 

din această țară o reprezintă organizarea de noi alegeri prezidențiale libere și corecte, care să ofere tuturor părților posibilitatea 

de participare și care să garanteze respectarea principiilor democratice și a prevederilor constituționale. Totodată, Înaltul 

REUNIUNEA INFORMALĂ A MINIŞTRILOR AFACERILOR  EXTERNE DIN STATELE MEMBRE AL 

UE (GYMNICH)  

Joi- vineri , 31 ianuarie- 1 februarie 2019, București 
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Reprezentant  a declarat că „(...)  s-a decis 

crearea unui grup de contact internațional care 

a fost convenit între statele membre şi unele 

state din America Latină. Obiectivul acestui 

grup de contact internațional, care va fi 

coordonat de Uniunea Europeană, va fi, în 

primul rând, de a avea un cadru de timp limitat 

- 90 de zile - pentru a promova o înțelegere 

comună și o abordare concertată între 

principalii actori internaționali cu privire la 

situația din Venezuela, urmărind un rezultat 

pașnic și democratic pentru criză.” 

În ceea ce privește China, s-a considerat 

oportună continuarea procesului de reflecție și 

dialog pe tema viitorului relațiilor UE-China, din 

perspectiva interesului pentru angajarea Beijingului și cooperarea bilaterală în domenii de interes comun. Subiectul a fost 

discutat și în sesiunea comună de lucru cu miniștrii de externe din statele candidate (Albania, Fosta Republică Iugoslavă a 

Macedoniei, Muntenegru, Serbia, Turcia). 
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În data de 29 ianuarie 2019 a avut loc şedinţa14 comisiei ENVE, în cadrul căreia s-a adoptat programul de lucru pentru 

2019 și s-au dezbătut o serie de subiecte importante precum: „Strategia neutră din punct de vedere al impactului asupra climei 

2050”, „Guvernanța pe mai multe niveluri și cooperarea intersectorială pentru combaterea sărăciei energetice”, rezultatele 

COP24 și  raportul Grupului interguvernamental de experți în evoluția climei (IPCC) privind limitarea creșterii temperaturii 

globale la 1,5°C.  

Agenda 2019 a comisiei ENVE are ca priorități tranziția Europei către o energie curată, sărăcia energetică, schimbările 

climatice, punerea în aplicare a Acordului de la Paris, protecția mediului și a biodiversității.  

În vederea emiterii avizului privind Strategia neutră din punct de vedere al impactului asupra climei, publicată de Comisia 

Europeană în noiembrie 2018, membrii CoR au avut un schimb de opinii în urma căruia au subliniat importanța menținerii 

coeziunii dintre municipalități, regiuni, parlamentele naționale și Uniunea Europeană, pentru a stabili activitățile care trebuie 

abandonate treptat, precum și activitățile pentru care trebuie suplimentate investițiile. După consultarea părților interesate 

(termen 7 februarie a.c.), proiectul de aviz va fi adoptat în ședința comisiei ENVE din data de 4 aprilie a.c., urmând să fie inclus 

pe ordinea de zi a sesiunii plenare a CoR din perioada 26 - 27 iunie a.c.  

Dna Kata Tüttő (HU-PSE), raportor al  „Guvernanței pe mai multe niveluri și cooperarea intersectorială pentru combaterea 

sărăciei energetice” a afirmat că sunt necesare obiective comune pentru a elimina sărăcia energetică în Europa, atât din punct 

de vedere social, cât și din punct de vedere al sănătății.  

De asemenea, s-a stabilit că evenimentul Săptămâna verde 2019 va avea loc la Varșovia, în perioada 13 – 17 mai 2019, și 

va fi găzduit de dl Adam Struzik (PL-PPE). Tematica manifestărilor se va concentra pe aplicarea legislației de mediu. 

Următoarea ședință a Comisiei ENVE se va desfășura în data de 4 aprilie a.c., la Bruxelles, iar viitoarea sesiune plenară, va 

avea loc în perioada 6 și 7 februarie 2019, în cadrul căreia se va dezbate și se va vota, printre altele, avizul pe tema „Către un al 

8-lea Program de acțiune pentru mediu”. 

 

 

                                                           
14 Documentele reuniunii le găsiți aici. 

COMISIA PENTRU MEDIU, SCHIMBĂRI CLIMATICE ȘI ENERGIE 

Comisia pentru mediu, schimbări climatice și energie (ENVE) a Comitetului European al Regiunilor a adoptat programul său de 
lucru pentru anul 2019. 

https://cor.europa.eu/ro/news/Pages/COP24-Cities-and-regions-will-continue-pressing-for-higher-climate-ambition.aspx
https://cor.europa.eu/ro/news/Pages/COP24-Cities-and-regions-will-continue-pressing-for-higher-climate-ambition.aspx
https://www.ipcc.ch/sr15/
https://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_773_RO_ACTE_f.pdf
https://ec.europa.eu/info/events/eu-green-week-2019_ro
https://memportal.cor.europa.eu/Agenda/Documents?meetingId=2154905&meetingSessionId=2192082
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La  29 ianuarie a.c., două amendamente 

dezbătute și aprobate de Camera Comunelor la 

moțiunea depusă de Guvern sunt expresia opoziției 

deputaților față de un Brexit fără acord, dar și împotriva 

soluției de “backstop” în problema graniței dintre 

Irlanda și Irlanda de Nord. Votul din 29 ianuarie a.c. nu 

a fost pentru a aproba Acordul de retragere, ci pentru a 

permite Camerei să-și exprime opiniile cu privire la ceea 

ce ar trebui să se întâmple în continuare. 

Pentru prima oară, Theresa May a susținut în mod 

deschis rediscutarea Acordului de retragere. 

Reacția oficialilor europeni a reiterat ceea ce deja 

a fost exprimat în toate ocaziile următoare votului din 

Parlamentul britanic: 

• Acordul de retragere este cea mai bună și 

singura modalitate de a asigura retragerea ordonată a 

Regatului Unit; 

• Comisia Europeană se pregătește pentru 

situația unui Brexit fără acord: au fost publicate 8 

notificări și 18 propuneri de – sau acte legislative; 

• cele mai importante puncte sunt:  cererea 

de a se evita revenirea unei granițe dure în Irlanda; 

menținerea Marii Britanii și Irlandei de Nord în piața 

unică europeană și uniunea vamală; 

• granița irlandeză va deveni noua frontieră 

externă a UE; 

• dar, Acordul de retragere depășește cu 

mult problema irlandeză, fiind vorba despre drepturile 

a mai mult de 4,5 milioane de cetățeni. 

EVENIMENTE RECENTE 

Cu mai puțin de 60 de zile până la data ieșirii din Regatul Unit din UE și în absența unei soluții pentru a evita un Brexit dur,  Uniunea se 
pregătește pentru toate scenariile posibile și pune în aplicare măsuri de urgență. 

https://www.parliament.uk/business/news/2019/parliamentary-news-2019/house-of-commons-debates-brexit-next-steps/
https://www.parliament.uk/business/news/2019/parliamentary-news-2019/house-of-commons-debates-brexit-next-steps/
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-19-789_en.htm
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Practic, la nivelul Uniunii Europene continuă 

adoptarea măsurilor necesare după Brexit, mai ales în 

cazul unui Brexit fără acord . 

• La 30 ianuarie a.c.: 

➢ a fost adoptată de către Consiliu 

propunerea de regulament care stabilește norme 

pentru continuarea programelor de cooperare la 

frontiera Irlandei în cazul unei retrageri a Regatului Unit 

din UE fără un acord negociat15; 

➢ prin Directiva revizuită  privind eficiența 

energetică au fost actualizate cifrele privind consumul 

de energie, pentru a ține seama de retragerea Regatului 

Unit din UE; 

➢ Comitetul Reprezentanților Permanenți 

(Coreper) din cadrul Consiliului a aprobat mandatul de 

negociere referitor la  propunerea care urmărește să 

asigure noi legături maritime între Irlanda și celelalte 

țări ale UE în coridorul Marea Nordului-Marea 

Mediterană al rețelei centrale din cadrul rețelei 

transeuropene de transport (TEN-T), în cazul unui 

Brexit fără acord; 

➢ Comisia Europeană a adoptat un set de 

măsuri referitoare la studenții care participă la 

programul Erasmus+, normele privind coordonarea în 

materie de asigurări sociale și bugetul UE. 

• La 1 februarie a.c., Consiliul UE a aprobat 

mandatul de negociere relativ la călătoriile fără viză 

după Brexit16. 

 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15Este vorba despre programele PEACE IV și Interreg VA, care 
promovează coeziunea economică, socială și teritorială în Irlanda 
de Nord, în comitatele de graniță ale Irlandei, precum și în Scoția 
de Vest. 

16 Cetățenii britanici vor avea posibilitatea de a călători, pe scurtă 
durată, fără viză în spațiul Schengen. Vor fi începute, în acest 
sens, negocierile cu Parlamentul European. 
 

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/01/30/ensuring-continued-funding-for-the-peace-programme-after-brexit-council-agrees-its-position/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Asigurarea+continu%C4%83rii+finan%C8%9B%C4%83
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/01/30/ensuring-continued-funding-for-the-peace-programme-after-brexit-council-agrees-its-position/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Asigurarea+continu%C4%83rii+finan%C8%9B%C4%83
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/01/30/ensuring-continued-funding-for-the-peace-programme-after-brexit-council-agrees-its-position/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Asigurarea+continu%C4%83rii+finan%C8%9B%C4%83
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/01/30/eu-energy-efficiency-rules-adapted-in-view-of-brexit/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Adaptarea+normelor+UE+privind+eficien%C8%9Ba+energetic%C4%83+av%C3%A2nd+%C3%AEn+vede
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/01/30/eu-energy-efficiency-rules-adapted-in-view-of-brexit/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Adaptarea+normelor+UE+privind+eficien%C8%9Ba+energetic%C4%83+av%C3%A2nd+%C3%AEn+vede
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/01/30/trans-european-transport-network-coreper-approves-mandate-for-talks-on-brexit-related-adaptation/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/01/30/trans-european-transport-network-coreper-approves-mandate-for-talks-on-brexit-related-adaptation/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/01/30/trans-european-transport-network-coreper-approves-mandate-for-talks-on-brexit-related-adaptation/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-743_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-743_ro.htm
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/02/01/visa-free-travel-after-brexit-council-agrees-negotiating-mandate/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=C%C4%83l%C4%83torii+f%C4%83r%C4%83+viz%C4%83+dup%C4%83+Brexit%3a+Consili
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/02/01/visa-free-travel-after-brexit-council-agrees-negotiating-mandate/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=C%C4%83l%C4%83torii+f%C4%83r%C4%83+viz%C4%83+dup%C4%83+Brexit%3a+Consili


29 

 

 

 

În perioada 23 -26 mai 2019 va avea loc scrutinul electoral pentru Parlamentul European. Cu scopul de a pregăti cadrul 

legislativ pentru organizarea campaniei electorale, Comisia Europeană a prezentat în ianuarie 2018 un nou Cod de 

conduită  pentru membrii Comisiei. Intrat în vigoare la 18 februarie 2018, Codul de conduită prevede posibilitatea potrivit 

căreia comisarii pot candida la alegerile pentru Parlamentul European fără a mai fi nevoiți să își ia concediu. Astfel, art. 10 

din Codul de conduită stabilește condițiile în care comisarii europeni pot participa la politica europeană pe durata mandatului. 

Potrivit. alin. (2) al acestui articol „Membrii pot participa la campaniile electorale în alegerile pentru Parlamentul European, 

inclusiv în calitate de candidați. Aceștia pot fi, de asemenea, aleși de partidele politice europene drept candidați 

(„Spitzenkandidat") pentru funcția de președinte al Comisiei”. Articolul 10 stabilește procedura pe care trebuie să o respecte 

comisarii europeni dacă își propun să candideze la alegeri. Aceștia trebuie să-l informeze pe Președintele Comisiei Europene 

despre intenția lor de a participa la o campanie electorală, precum și despre rolul pe care se așteaptă să îl aibă în campanie 

(alin. 3). De asemenea, Președintele Comisiei Europene trebuie să informeze Parlamentul European în situația în care unul sau 

mai mulți membri își vor depune candidatura pentru alegerile de la Parlamentul European, precum și cu privire la măsurile 

luate pentru a asigura respectarea principiilor de independență, integritate și discreție prevăzute de art.245 din TFUE, 

coroborate cu prevederile Codului de conduită (alin. 4).  

         În ceea ce privește limitele privind participarea membrilor Comisiei Europene în campaniile electorale, acestea sunt 

stabilite de alin. (1), potrivit căruia  „Membrii pot participa la politica europeană în calitate de membri ai partidelor politice 

ALEGERILE EUROPARLAMENTARE  

Noul cod de conduită pentru membrii Comisiei Europene. 

https://ec.europa.eu/info/files/code-conduct-commissioners-2018_en
https://ec.europa.eu/info/files/code-conduct-commissioners-2018_en
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europene sau ai organizațiilor partenerilor sociali la nivel european, cu condiția ca acest lucru să nu compromită disponibilitatea 

acestora în cadrul Comisiei și prioritatea care trebuie acordată obligațiilor care le revin Comisiei cu privire la angajamentul 

partidului".  

De asemenea, potrivit alin. (5), membrii care candidează sau participă la o campanie electorală nu pot folosi resursele 

umane sau materiale ale Comisiei pentru activitățile legate de campania electorală. Nu în ultimul rând, alin. (6) stabilește că  

„Membrii care participă astfel în campaniile electorale se angajează să se abțină de la adoptarea unei poziții în cursul campaniei, 

care nu ar fi în conformitate cu obligația de confidențialitate sau ar încălca principiul colegialității". 

Codul de conduită prevede și prelungirea perioadei în care trebuie să se mențină starea de incompatibilitate, respectiv 

doi ani pentru foștii comisari și trei ani pentru președintele Comisiei. Totodată, este definit, pentru prima dată, „conflictul de 

interese” și se stabilește că nu doar situațiile de acest tip trebuie să fie evitate de către comisari, ci și cele care ar putea fi 

percepute ca atare.  

Noul Cod de etică se referă și la asigurarea transparenței intereselor financiare ale comisarilor, precum și la asumarea 

transparenței și a răspunderii costurilor deplasărilor, în sensul de a fi  publicate cheltuielilor aferente, bilunar.  

La aplicarea Codului, Colegiul va fi asistat de un Comitet independent consolidat de etică, care va putea să ofere consiliere 

și să facă recomandări. 
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