
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUPRINS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

  

 

Comisia Europeană a prezentat, în data de 6 februarie 2019, orientări1 privind standardele etice aplicabile membrilor 

Comisiei care participă la campania în vederea alegerilor din luna mai pentru Parlamentul European. 

În luna noiembrie 2016, a fost propus un nou cod de conduită care să le permită comisarilor să participe în mod activ la 

campania electorală pentru Parlamentul European, inclusiv în calitate de candidați cap de listă pentru funcția de președinte al 

Comisiei, fără să fie nevoiți să renunțe temporar la mandatul din cadrul Comisiei. Codul de conduită modificat a intrat în vigoare 

în ianuarie 2018. Orientările vor asigura aplicarea coerentă a Codului de conduită revizuit al membrilor Comisiei Europene. 

Acestea clarifică și faptul că orice sprijin financiar sau material destinat campaniei și participanților la campanie trebuie 

să fie direcționat către partidul sau către organizația care răspunde de campanie. 

În cazul în care s-ar ivi o situație care ar putea fi percepută în mod rezonabil ca un conflict de interese în sensul Codului 

de conduită, comisarii trebuie să îl informeze pe președinte, care va lua ulterior măsurile pe care le consideră adecvate. 

În conformitate cu acestea, comisarii care iau parte la campania electorală pentru Parlamentul European: 

• trebuie să îl informeze pe președinte că intenționează să participe la campania electorală pentru Parlamentul 

European și cu privire la rolul pe care își propun să îl aibă în cadrul acesteia; 

• trebuie să asigure continuitatea instituțională și îndeplinirea fără întrerupere a sarcinilor care le revin2;  

• nu au dreptul de a utiliza resursele umane sau materiale ale Comisiei pentru activități legate de campanie; 

• atunci când iau cuvântul în public, comisarii ar trebui să facă distincție între declarațiile făcute în calitatea lor de 

membri ai Comisiei și declarațiile făcute în contextul rolului lor de participanți la campanie3; 

                                                           
1 C(2019) 990 Orientările privind standardele etice care reglementează participarea membrilor Comisiei Europene la alegerile europene 
2 Această cerință se referă în special la participarea la procesul decizional al Comisiei, de exemplu la participarea regulată la reuniunea 

săptămânală a Colegiului și la exercitarea mandatului și a îndatoririlor instituționale, cum ar fi participarea la trialoguri sau exercitarea 
împuternicirilor. Este o cerință foarte importantă în această perioadă, când un număr însemnat de dosare legislative importante sunt în curs de 
finalizare de către Parlamentul European și Consiliu. 

3 În orice moment pe durata participării la campanie, comisarii trebuie să continue să acționeze cu independența, integritatea, demnitatea, 
loialitatea și discreția necesare. În aceeași ordine de idei, comisarii nu trebuie să adopte poziții care ar pune sub semnul întrebării obligația lor de 
confidențialitate sau care ar încălca principiul colegialității. Comisarii nu trebuie, în special, să critice sau să dezavueze deciziile sau pozițiile adoptate 
de Comisie. 

ALEGERILE EUROPARLAMENTARE 

Participarea comisarilor la alegerile pentru Parlamentul European 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3929_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-504_ro.htm
https://ec.europa.eu/info/files/code-conduct-commissioners-2018_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/guidelines_election_campaign_en.pdf


 

• în ceea ce privește prezența comisarilor pe platformele de comunicare socială, aceștia ar trebui, din nou, să facă 

o distincție clară între activitatea desfășurată în calitate de participanți la campanie și activitatea desfășurată în calitate de 

membri ai Comisiei. 

• comisarii nu pot utiliza pagina lor de internet de pe site-ul web al Comisiei în scopul campaniei.  

  

Articolul 10 din Codul de conduită al comisarilor 2018 

Participarea la politica europeană pe durata mandatului 

(1) Membrii Comisiei pot participa la politica europeană în calitate de membri ai partidelor politice europene 

sau ai organizațiilor partenerilor sociali de la nivel european, cu condiția ca această participare să nu afecteze 

disponibilitatea lor în serviciul Comisiei și ca obligațiile inerente funcției de membru al Comisiei să prevaleze asupra 

angajamentelor la nivelul partidului. Participarea în calitate de membri ai partidelor politice europene sau ai 

organizațiilor partenerilor sociali de la nivel european include deținerea de funcții politice, onorifice sau care nu sunt 

de natură executivă în organele din structura partidului, dar exclude responsabilitățile de gestiune. Contactele 

politice în calitate de membru al Comisiei nu sunt afectate. 

(2) Membrii pot participa la campanii electorale premergătoare alegerilor pentru Parlamentul European, 

inclusiv în calitate de candidați. De asemenea, ei pot fi aleși de partidele politice europene drept candidat principal 

(„Spitzenkandidat”) la postul de președinte al Comisiei. 

(3) Membrii Comisiei îl informează pe președinte dacă intenționează să participe la o campanie electorală în 

sensul alineatului (2) și cu privire la rolul pe care își propun să îl exercite în cadrul campaniei. 

(4) Președintele informează Parlamentul European în timp util dacă unul sau mai mulți membri ai Comisiei se 

vor prezenta în calitate de candidați în campaniile electorale premergătoare alegerilor pentru Parlamentul European, 

precum și cu privire la măsurile luate pentru a asigura respectarea principiilor de independență, integritate și 

discreție prevăzute de articolul 245 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și de prezentul cod de 

conduită. 

(5) Membrii care se prezintă în calitate de candidați sau participă la o campanie electorală în sensul alineatului 

(2) nu pot utiliza resursele umane sau materiale ale Comisiei pentru activități legate de campania electorală. 

(6) Membrii se abțin de la declarații sau intervenții publice în numele partidului politic european din care fac 

parte, cu excepția cazului în care sunt candidați la alegeri sau participă la o campanie electorală în conformitate cu 

alineatele (3) și (4). Această dispoziție nu aduce atingere dreptului membrilor de a-și exprima opiniile personale. 

Membrii care participă la o campanie electorală se angajează să se abțină de la a adopta, în cursul campaniei, o poziție 

care nu ar fi conformă cu obligația de confidențialitate sau care ar încălca principiul colegialității. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.065.01.0007.01.RON&toc=OJ:C:2018:065:TOC


 

 

 

 

 

Comisia a făcut, în data de 6 februarie 2019, o recomandare în vederea creării unui sistem securizat care să le permită 

cetățenilor accesul la dosarele lor electronice de sănătate în toate statele membre. 

Recomandarea4 are scopul de a le permite cetățenilor UE să aibă acces în mod securizat și cu mai multă ușurință la 

propriile dosare de sănătate peste frontierele statelor membre. În special, scopul este crearea unui format european care să 

permită partajarea în mod securizat a dosarelor electronice de sănătate, respectându-se totodată normele referitoare la 

protecția datelor.  

Statele membre au luat deja primele 

măsuri pentru asigurarea interoperabilității unor 

părți ale dosarelor de sănătate, cum ar fi fișele 

pacienților și prescripțiile electronice. 

Recomandarea duce mai departe aceste măsuri 

și propune ca statele membre să extindă această 

acțiune la trei noi părți ale dosarului de sănătate: 

testele de laborator, imaginile și rapoartele 

medicale de externare și rapoartele de 

imagistică. În plus, textul pune bazele 

specificațiilor tehnice necesare, care ar trebui 

utilizate pentru schimburile de dosare de 

sănătate. 

De asemenea, inițiativa vizează să creeze 

un cadru clar pentru dezvoltarea viitoare a 

acestei inițiative, stabilind principiile referitoare 

la schimbul de informații privind sănătatea peste 

granițele din interiorul UE și instituind un proces 

de guvernanță în care sunt implicate Comisia, 

statele membre și părțile interesate. 

                                                           
4  C(2019) 800 - Recomandarea Comisiei privind un format european de schimb al dosarelor electronice de sănătate 
 

PIAȚA UNICĂ DIGITALĂ 

Accesul transfrontalier al cetățenilor la date medicale 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/643981


 

Combaterea discursurilor ilegale de incitare la ură din mediul online 

 

De la lansarea sa, în anul 2016, Codul de conduită privind combaterea discursurilor ilegale de incitare la ură din mediul 
online5 a continuat „să dea roade”, iar evaluarea 
sa recentă confirmă faptul că societățile din 
domeniul IT iau imediat măsuri când li se 
semnalează discursuri rasiste și xenofobe de 
incitare la ură. Cu toate acestea, societățile 
trebuie să își îmbunătățească feedbackul către 
utilizatorii care fac notificări asupra unor 
conținuturi și să asigure mai multă transparență 
a conținuturilor notificate și cele suprimate. 

Conform celei de a patra evaluari a Codului 
de conduită al UE, companiile din domeniul IT 
evaluează 89 % din conținutul semnalat în 
decursul a 24 de ore, iar 72 % din conținutul 
considerat a fi un discurs ilegal de incitare la ură 
este eliminat, comparativ cu situația din 2016, 
când a fost lansat codul, procentajul fiind atunci 
de 40 % și, respectiv, de 28 %.  

Chiar dacă societățile de IT elimină 
conținutul ilegal într-un ritm din ce în ce mai 
rapid, acest lucru nu duce la o suprimare 
excesivă: rata de eliminare indică faptul că 
analiza conținuturilor efectuată de către 
societățile respective continuă să respecte 
libertatea de exprimare. În plus, grație codului, s-
au creat parteneriate între organizațiile societății 
civile, autoritățile naționale și platformele IT cu privire la activități educaționale și de sensibilizare a publicului larg.  

 

 

                                                           
5 Pentru a reacționa la proliferarea discursurilor ilegale de incitare la ură din mediul online, Comisia Europeană și patru mari companii de IT 

(Facebook, Microsoft, Twitter și YouTube) au prezentat, în mai 2016, un „Cod de conduită privind combaterea discursurilor ilegale de incitare la ură 
din mediul online”. 

 

STOP DISCURSULUI DE 
INCITARE LA URĂ DIN 

MEDIUL ONLINE 

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/hate_speech_code_of_conduct_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/hate_speech_code_of_conduct_en.pdf


 

 

 

 

 

 

Comisia Europeană a înaintat Consiliului, în data de 5 februarie 2019, două recomandări referitoare la mandatele de 

negociere privind normele transfrontaliere pentru obținerea probelor electronice, una pentru negocierile cu Statele Unite și 

una pentru cel de Al doilea protocol adițional la Convenția de la Budapesta a Consiliului Europei privind criminalitatea 

informatică. Recomandările vor fi analizate de către Consiliu, care trebuie să adopte în mod oficial o decizie de autorizare a 

Comisiei să deschidă negocieri în conformitate cu directivele de negociere stabilite în mandate.  

Recomandare privind începerea negocierilor cu SUA6 

În prezent, furnizorii de servicii cu sediul în SUA cooperează pe bază de voluntariat cu autoritățile europene de aplicare 

a legii și nu sunt întotdeauna autorizați, în temeiul legislației SUA, să răspundă în mod direct cererilor europene de acces la 

probele electronice. Mandatul de negociere propus de Comisie vizează: 

• să asigure accesul în timp util al 

autorităților pentru aplicarea legii din UE și din 

SUA la probele electronice, prin reducerea la 10 

zile a termenului de furnizare a datelor solicitate 

(în prezent, furnizarea datelor solicitate durează, 

în medie, 10 luni); 

• să soluționeze conflictele 

juridice prin stabilirea definițiilor și tipurilor de 

date vizate, clarificarea obligațiilor juridice și 

asigurarea drepturilor reciproce pentru toate 

părțile; 

• să asigure garanții solide în ceea ce 

privește protecția datelor, a confidențialității și a drepturilor procedurale, cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale 

și a principiilor necesității și proporționalității. 

                                                           
6 COM(2019) 70 - Recomandare de autorizare a deschiderii de negocieri între UE și SUA privind accesul transfrontalier la probele electronice 

UNIUNEA SECURITĂȚII 

Negocierea unor norme internaționale pentru obținerea probelor electronice 

file:///C:/Salvari%20PC%20vechi/calc%20munca/3due%20general/2018/buletin/2019/COM(2019)%2070


 

Participarea la negocierile desfășurate în temeiul Convenției de la Budapesta7 

Convenția de la Budapesta este documentul central al cooperării internaționale împotriva criminalității informatice, 

oferind un cadru cuprinzător de cooperare la care participă peste 60 de țări. Al doilea protocol adițional, odată instituit, va 

întări și mai mult această cooperare internațională, inclusiv în ceea ce privește obținerea accesului la probele electronice, 

consolidarea asistenței juridice reciproce și organizarea de anchete comune. Comisia propune un mandat de participare la 

aceste negocieri în numele Uniunii Europene și al statelor sale membre pentru a se asigura: 

• compatibilitatea protocolului cu legislația actuală și viitoare a UE, inclusiv în domeniul accesului transfrontalier la 

probele electronice; 

• consolidarea cooperării internaționale, printr-o asistență juridică reciprocă mai eficace, inclusiv prin intermediul 

unor cereri simplificate, și prin instituirea unor echipe comune de anchetă; 

• cooperarea directă a autorităților de aplicare a legii cu furnizorii de servicii din alte jurisdicții; 

• garanții mai solide în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal și practicile naționale în materie de 

acces transfrontalier la date. 

 

 

 

 

 

În data de 4 februarie 2019, Comisia Europeană a anunțat cei 28 de câștigători ai concursului   Juvenes Translatores (tineri 

traducători în latină). Traducătorii Comisiei Europene8, organizatori ai concursului, i-au selectat din rândul celor 3 252 de 

participanți la ediția din acest an, pe elevii provenind din 751 de școli din întreaga Europă. 

Ediția aceasta a concursului Juvenes Translatores a avut loc la 22 noiembrie 2018 și s-a desfășurat în mod simultan în 

toate școlile participante. Elevii concurenți au utilizat 154 din cele 552 de combinații lingvistice posibile între fiecare dintre cele 

24 de limbi ale UE. Unele dintre cele mai interesate alegeri au fost traducerile din portugheză în olandeză și din maghiară în 

finlandeză. Obiectivul urmărit de concursul „Juvenes Translatores” este de a promova studiul limbilor străine în școli și de a le 

                                                           
7 COM(2019) 71- Recomandare de autorizare a participării la negocierile privind cel de Al doilea protocol adițional la Convenția Consiliului 

Europei privind criminalitatea informatică (CETS nr. 185) 
8 Direcția Generală Traduceri a Comisiei Europene a organizat concursul Juvenes Translatores în fiecare an, începând cu 2007.  
 

BUGET, RESURSE UMANE ȘI TRADUCERE 

Câștigătorii concursului anual de traducere destinat elevilor de liceu 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/recommendation_budapest_convention.pdf


 

oferi tinerilor posibilitatea de a-și da seama ce înseamnă să fii traducător. Concursul se adresează elevilor de liceu în vârstă de 

17 ani. 

Câștigătorii concursului Juvenes Translatores, ediția 2018-2019 

ȚARA CÂȘTIGĂTORUL PARTICIPANȚI pentru 

ȚARĂ 

Numele,  

combinația de limbi 

  

Numele școlii, 

orașul 

Numărul de 

școli 

Numărul 

de elevi 

Austria Valentin Fraß 

EN-DE 

BORG Birkfeld, Birkfeld 18 79 

Belgia Ance Martinsone 

EN-LV 

Școala Europeană Bruxelles II, 

Bruxelles 

21 93 

Bulgaria Йоана Георгиева (Ioana 

Gheorghieva) 

DE-BG 

Езикова гимназия „Проф. д-р Асен 

Златаров“, Хасково 

17 80 

Croația Dea Šimat 

EN-HR 

Srednja strukovna škola Blaž Jurjev 

Trogiranin, Trogir 

11 51 

Cipru Γεωργία Χειμαρρίδη 

EN-EL 

Λύκειο Εθνομάρτυρα Κυπριανού 

Στροβόλου, Λευκωσία 

6 28 

Cehia Markéta Sahanová 

EN-CS 

Gymnázium Jírovcova, České 

Budějovice 

21 99 

Danemarca Astrid Sloth Larsen 

EN-DA 

Frederiksborg Gymnasium & HF, 

Hillerød 

12 51 

Estonia Liisa-Maria Komissarov 

EN-ET 

Hugo Treffneri Gümnaasium, Tartu 6 30 

Finlanda Katalin Bárány 

HU-FI 

Puolalanmäen lukio, Turku 13 59 

Franța Léa Marissal 

ES-FR 

Lycée Militaire de Saint-Cyr, Saint-

Cyr-l'Ecole 

72 320 

Germania Deborah Dietterle 

EN-DE 

Kopernikus-Gymnasium 

Wasseralfingen, Aalen-

Wasseralfingen 

94 341 

Grecia Ελισάβετ Tσαγκάρη-

Ντυμπάλσκα 

PL-EL 

Γενικό Λύκειο Βραχνέϊκων, 

Πάτρα 

21 94 

Ungaria Kitti Laura Kántor 

EN-HU 

Budapest IX. Kerületi Szent-Györgyi 

Albert Általános Iskola és 

Gimnázium, Budapest 

21 96 

Irlanda Cáit Paircéar 

GA-EN 

Coláiste Íosagáin, An Charraig 

Dhubh 

11 42 

Italia Giulia Rorato 

SL-IT 

Liceo Scientifico Statale "France 

Prešeren”, Trieste 

73 359 



 

Letonia Elvis Groskops 

EN-LV 

Saldus novada pašvaldības Druvas 

vidusskola, Saldus pagasts 

8 32 

Lituania Tomas Lugauskas 

EN-LT 

Daugų Vlado Mirono gimnazija, 

Daugai, Alytaus r. 

11 48 

Luxemburg Annika Elisabeth Küster 

EN-DE 

Școala Europeană Luxembourg II, 

Bertrange 

4 12 

Malta Francesca Vassallo 

MT-EN 

Saint Aloysius College Sixth Form, 

Birkirkara 

5 23 

Țările de Jos 

  

  

Ceres Verkaik 

EN-NL 

Anna van Rijn College, Nieuwegein 26 91 

Polonia Krzysztof Warzocha 

ES-PL 

XX Liceum Ogólnokształcące z 

Oddziałami Dwujęzycznymi im. José 

Martí, Warszawa 

51 237 

Portugalia Ana Silva 

EN-PT 

Instituto Educativo do Juncal, Juncal 

- Porto de Mós 

21 97 

România Maria-Alexandra 

Gherghel 

EN-RO 

Colegiul National „Dr. I. 

Meșotă”, Brașov 

32 151 

Slovacia Sofia Gregorová 

DE-SK 

Súkromné gymnázium, Lučenec 13 58 

Slovenia Nika Kobetič 

EN-SL 

Gimnazija Bežigrad, Ljubljana 8 39 

Spania Sara Picos Gómez 

EN-ES 

IES De Brión, A Coruña 53 241 

Suedia King Fägersten 

EN-SV 

Tyska Skolan, Stockholm 20 84 

Regatul Unit Natalia Glazman 

ES-EN 

Woldingham School, Surrey 71 317 

TOTAL 740 3252 

 

 

 

 

 

Previziunile economice de iarnă au fost prezentate în data de 7 februarie 20199 și se bazează pe o serie de ipoteze 

tehnice referitoare la evoluția cursurilor de schimb, a ratelor dobânzilor și a prețurilor produselor de bază, întemeiate pe 

informațiile disponibile până la data de 25 ianuarie 2019.  

                                                           
9 Comisia Europeană prezintă în fiecare an două seturi de previziuni cuprinzătoare (în primăvară și în toamnă) și două seturi de previziuni 

intermediare (în iarnă și în vară). Previziunile intermediare examinează evoluția anuală și trimestrială a PIB-ului și a inflației pentru anul în curs și 

MONEDA EURO ȘI DIALOGUL SOCIAL, STABILITATEA FINANCIARĂ, SERVICIILE FINANCIARE ȘI UNIUNEA PIEȚELOR DE 
CAPITAL 

Previziunile economice de iarnă 



 

Se preconizează că economia europeană10 va crește pentru al șaptelea an consecutiv în 2019, previziunile de 

expansiune vizând toate statele membre. Se estimează că ritmul global de creștere va fi moderat în comparație cu 

nivelurile ridicate din ultimii ani, iar viitorul este marcat de un grad ridicat de incertitudine. 

Activitatea economică a scăzut în intensitate în al doilea semestru al anului trecut, creșterea comerțului mondial a 

încetinit, incertitudinile au subminat încrederea, iar producția din unele state membre a fost afectată de factori interni 

temporari, precum tensiunile sociale și incertitudinile legate de politica bugetară. Drept rezultat, creșterea produsului 

intern brut (PIB) atât în zona euro, cât și în UE a scăzut de la 2,4 % în 2017 la 1,9 % în 2018 (previziunile din toamnă: 2,1 % 

pentru UE28 și zona euro). 

Dinamica economică de la începutul acestui an a fost modestă, deși indicatorii de bază sunt în continuare solizi. 

Creșterea economică va continua, dar va fi mai moderată. Economia europeană mai beneficiază încă de pe urma 

îmbunătățirii condițiilor de pe piața muncii, a condițiilor favorabile de finanțare și a unei orientări bugetare ușor 

expansioniste. În prezent, se preconizează că PIB-ul din zona euro va crește cu 1,3 % în 2019 și cu 1,6 % în 2020 (previziunile 

din toamnă: 1,9 % în 2019; 1,7 % în 2020). Și previziunile de creștere a PIB-ului în UE au fost revizuite în jos, la 1,5 % în 

2019 și 1,7 % în 2020 (previziunile din toamnă: 1,9 % în 2019; 1,8 % în 2020). 

Comisia Europeană apreciază că perioada de 

creștere economică expansionistă (“boom-ul 

economic”) care a început în România din 2017 a 

încetinit în 2018. Creșterea PIB-ului real a scăzut 

de la 7 % în 2017 la 4,3 % în primele trei trimestre 

ale anului 2018. Pentru întreg anul 2018, se 

estimează o creștere de doar 4 %. Cu toate acestea, 

economia românească a înregistrat anul trecut una 

dintre cele mai mari creșteri din UE. 

Încetinirea ritmului creșterii economice s-ar 

datora consumului privat, deoarece efectele 

reducerilor fiscale implementate în 2017 au 

dispărut iar inflația a cântărit mai mult la 

calcularea venitului real disponibil. Însă, creșterea 

consumului privat a rămas puternică ca urmare a 

                                                           

pentru anul următor pentru toate statele membre și pentru zona euro, precum și datele consolidate la nivelul UE. Următoarele previziuni 
cuprinzătoare ale Comisiei Europene vor fi previziunile economice din primăvara anului 2019 elaborate în mai 2019. 

10 Previziunile economice intermediare din iarna anului 2019 
 

pieței forței de muncă strânse și a salariilor în 

creștere. 

Tot pentru 2018, Comisia Europeană mai 

estimează o scădere semnificativă a ritmului 

investițiilor, ca urmare a contracțiilor din ultimele 

trimestre. Conform datelor preliminare, 

acumularea de stocuri a contribuit cu 2,8 %. la 

creșterea PIB în prima jumătate a anului 2018. 

Dacă datele se vor confirma, această acumulare de 

stocuri poate explica nivelul scăzut al investițiilor 

private în 2018. 

Contribuția exporturilor nete la creșterea PIB-ului 

a devenit și mai defavorabilă în 2018, atât 

importurile, cât și exporturile fiind în scădere. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip096_en.pdf


 

Mărfurile de consum au fost principalii factori 

determinanți ai evoluției importurilor. 

Exporturile au încetinit datorită cererii externe 

scăzute și aprecierii cursului de schimb real 

efectiv. 

PIB-ul real se preconizează că va scădea și mai 

mult, respectiv la 3,8% în 2019 și la 3,6% în 2020. 

Consumul privat va rămâne principalul motor al 

creșterii economice. Contribuția exporturilor nete 

la creșterea economică este de așteptat să rămână 

negativă, dar se va reduce progresiv în anii 2019 și 

2020. 

Comisia Europeană apreciază că evoluția 

investițiilor în 2019 va depinde în mare măsură de 

impactul politicilor introduse în luna decembrie 

2018 în ceea ce privește sectorul bancar, al energiei 

și telecomunicațiilor. 

 

 

 

 

Comisarul european pentru politică regională, dna Corina Creţu, a avut o întrevedere cu dna Rovana Plumb, ministrul 

fondurilor europene din România, miercuri, 6 februarie 2019, la Bruxelles. Discuțiile s-au axat pe marginea pachetului legislativ 

propus de Comisia Europeană pentru politica de coeziune post-2020, precum și pe viitorul cadru financiar multianual al Uniunii 

Europene. 

În cadrul întâlnirii, comisarul european Corina Creţu a subliniat nevoia de a demara cât mai curând negocierile în cadrul 

trialogurilor Comisia Europeană – Consiliul UE – Parlamentul European, pentru a avea un acord până la finalul Președinției 

române a Consiliului UE. Astfel, se va asigura o tranziție lină la nivelul tuturor statelor membre între actuala și viitoarea 

generație de programe de investiții realizate prin politica de coeziune. 

„(…) Această întâlnire a fost o bună oportunitate pentru a discuta recentele evoluții legate de negocierile pe pachetul de 

coeziune post-2020. Următoarea perioadă va fi crucială. Săptămâna viitoare, Parlamentul European va vota în plen propunerea 

Comisiei pentru Regulamentul privind dispozițiile comune pentru Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 

european plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime; după care vor începe trialogurile. Este 

important să avem un consens până la jumătatea lunii martie, pentru a putea avea în aprilie votul în Parlament pe acest pachet 

legislativ. Fără îndoială, calendarul este foarte strâns, dar trebuie să rămânem ambițioși. Îndemn autorităților române să 

depună toate eforturile pentru a continua progresul înregistrat deja în cadrul Consiliului”, a declarat dna Crețu. 

POLITICĂ REGIONALĂ 

Viitorul politicii de coeziune 



 

 

 

 

  

 

 

La reuniunea informală din perioada de 31 ianuarie – 1 februarie 2019, de la București, miniștrii au decis 

înființarea unui Grup internațional de contact (GIC) privind Venezuela, care a fost convenit între statele membre 

ale UE și unele țări din America Latină. Obiectivul acestui grup este de a promova, într-un termen limitat de 90 

de zile, o înțelegere comună și o abordare concertată între actorii internaționali-cheie cu privire la situația din 

Venezuela, care să vizeze o soluție pașnică și democratică la criza actuală. Grupul va contribui la construirea 

încrederii și la crearea condițiilor necesare pentru a se ajunge la un proces credibil, în conformitate cu prevederile 

relevante ale Constituției Venezuelei, care să le permită să își determine propriul viitor, prin organizarea de noi 

alegeri, cu toate garanțiile pentru o libertate și un proces electoral echitabil, supravegheat de observatori 

independenți internaționali. Grupul este format din  reprezentanți ai UE şi ai  unor state membre: Franța, 

Germania, Italia, Spania, Portugalia, Suedia, Olanda și Marea Britanie – iar America Latină  de Ecuador, Costa 

Rica, Uruguay și Bolivia. 

Prima reuniune a GIC privind Venezuela la care a participat Înaltul Reprezentant  a avut loc în contextul crizei actuale 

şi a impactului acesteia în regiune. Cu această ocazie, a fost analizată situația actuală și s-a discutat despre identificarea 

celor mai bune modalități pentru a contribui la desfășurarea pașnică a noilor alegeri prezidențiale, respectându-se 

garanțiile constituționale. 

ÎNALTUL REPREZENTANT PENTRU AFACERI EXTERNE ŞI POLITICA DE SECURITATE/VICEPREŞEDINTE                                           

AL COMISIEI EUROPENE, DNA FEDERICA MOGHERINI 

Grupul internațional de contact (GIC) privind Venezuela - Montevideo, 7 februarie 2019 

 

https://www.consilium.europa.eu/media/38043/st05958-en19-icg-terms-of-reference.pdf


 

„(...) Obiectivul nu este acela de a deschide un proces formal de 

mediere și un dialog formal, ci de a susține o dinamică politică pe care 

grupul o poate însoți și consolida în continuare", a subliniat dna 

Mogherini.  

 Pentru ca această țară să depășească criza actuală, este esențial 

să se restabilească democrația deplină în toate dimensiunile sale, 

inclusiv statul de drept, separarea puterilor și respectarea mandatului 

constituțional al instituțiilor țării, în special Adunarea Națională aleasă 

în mod democratic. 

Pentru îndeplinirea celor 2 obiective s-a stabilit detașarea unei misiuni tehnice în această țară, cu scopul de a:  

✓ stabilirii de garanții necesare pentru un proces electoral credibil, în cel mai scurt timp posibil;  

✓ permiterii acordării de asistență în conformitate cu principiile umanitare internaționale. 

 

 

Reuniunea ministerială UE-LSA de la Bruxelles a 

fost prezidată de dna Federica Mogherini, Înaltul 

Reprezentant al UE,  de dl Mohamed Ahmed Al Dirdeiry, 

ministrul afacerilor externe al Sudanului şi președinte al 

Consiliului ministerial LSA şi de dl Ahmed Aboul Gheit, 

secretarul general al LSA. 

În cadrul reuniunii, miniștrii de externe au 

dezbătut o gamă variată de subiecte, de la provocările 

actuale cu care se confruntă Europa şi lumea arabă 

(migrație, terorism şi schimbările climatice) până la 

consolidarea cooperării în alte domenii (comerț, 

economie, investiții, oportunități pentru tineri şi 

educație). 

Totodată, miniștrii și-au exprimat angajamentul 

de a aprofunda parteneriatul euro-arab pentru 

consolidarea păcii și stabilității, garantarea securității şi 

pentru stimularea dezvoltării economice, sociale și 

tehnologice. Miniștrii de externe ai UE și ai LAS au mai 

abordat situația conflictelor regionale şi au discutat 

despre multilateralism și drepturile omului. A avut loc un 

schimb de opinii privind sprijinirea unei tranziții politice 
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în Siria şi a unei soluții pentru procesul de pace din 

Orientul Mijlociu, precum şi intensificarea eforturilor 

comune de a găsi o cale de ieșire din războiul din Yemen 

și conflictul din Libia. 

De asemenea, s-a discutat despre cooperarea 

dintre UE şi LSA în vederea pregătirii primului summit UE 

- LSA care va avea loc în perioada 24-25 februarie 2019 

la Sharm el Sheik, în Egipt. 

Liga Statelor Arabe (LSA)11 este o 

organizație regională care reunește toate țările 

arabe, în scopul promovării și consolidării cooperării 

între membrii săi. 

 

Relațiilor dintre UE-Liga Statele Arabe 

LSA este singura grupare pan-arabă care 

adună toate țările arabe și este principalul partener 

regional al UE în lumea arabă. 

Dialogul și cooperarea dintre UE și LSA s-a 

consolidat în timpul crizei din Libia în anul 2011. 

Dialogul la nivel înalt dintre UE și LSA a fost stabilit 

și s-a desfășurat în mod regulat de atunci, 

concentrându-se pe provocările regionale. În acest 

cadru, obiectivul comun este de a dezvolta o 

cooperare mai strânsă pentru a realiza aspirațiile 

comune, pentru a asigura pacea, securitatea și 

prosperitatea. 

Declarația de la Atena din 2014 a instituit 

„Dialogul strategic UE-LSA"12, încurajând un dialog 

periodic cu privire la aspectele politice și de 

securitate (inclusiv gestionarea crizelor, combaterea 

terorismului etc.). Cooperarea euro-arabă 

urmărește să ofere răspunsuri regionale integrate la 

aceste provocări strategice, prevenind și 

contracarând crizele pentru a construi pacea în 

regiune. 

Cooperarea UE-LSA privind prevenirea 

conflictelor, avertizarea timpurie și răspunsul la criză 

este implementată din 2010 - prin proiectul 

„Consolidarea capacităților de reacție la criză ale 

Ligii Statelor Arabe". Prima sa etapă a avut loc în 

perioada 2010 - 2014, urmărind următoarele 

obiective: înființarea unui Centru de răspuns la 

crizele LSA, îmbunătățirea cunoștințelor și 

abilităților tehnice relevante ale personalului LSA şi 

realizarea de dialoguri instituționale și crearea de 

rețele cu părțile interesate relevante. 

A doua etapă a început în anul 2015 și a fost 

însoțită de semnarea angajamentului UE-LSA 

pentru o cooperare consolidată în domeniul 

avertizării timpurii și al gestionării crizelor. 

                                                           
11 LSA a fost înființată în anul 1945 şi este formată din  22 

de state membre din Africa și Orientul Mijlociu. Acestea sunt: 
Algeria, Bahrain, Comore, Djibouti, Egipt, Irak, Iordania, Kuweit, 
Liban, Libia, Mauritania, Maroc, Oman, Palestina, Qatar, Arabia 
Saudită, Somalia, Sudan, Siria (participarea suspendată de LAS din 
2011), Tunisia, Emiratele Arabe Unite, Yemen. 

    Organele principale ale LAS sunt Consiliul Ligii (un 
organism suprem de luare a deciziilor care cuprinde trei nivele: 
șefii de stat, miniștrii de externe și delegații permanenți); Consiliul 
Comun de Apărare; Consiliul Economic și Social; comitetele; 
parlamentul arab; și Secretariatul General din Cairo. 

12 lansat în noiembrie 2015 la Bruxelles 

https://cdn3-eeas.fpfis.tech.ec.europa.eu/cdn/farfuture/aiFvG4gpuWy_nI7wg9bQ8-QGSVY25ZyWvaB1rhdUr-c/mtime:1470731250/sites/eeas/files/declaration_adopted_at_the_third_european_union-league_of_arab_states_foreign_affairs_ministerial_meetingjune_2014.pdf


 



 

În  perioada 4 – 8 februarie 2019, deputații europeni și-au desfășurat activitatea în cadrul comisiilor parlamentare 

și al grupurilor politice, la Bruxelles – Belgia. 

Noul program va oferi mai multe ocazii tinerilor cu vârsta cuprinsă între 13 și 30 de ani de a face voluntariat în 

domeniul solidarității, inclusiv în domeniul ajutorului umanitar.  

Comisia pentru educație și cultură (CULT) a aprobat, în data de 4 februarie a.c., instituirea Programului Corpului 

european de solidaritate13 pentru perioada 2021-2027. În timp ce voluntariatul rămâne obiectivul său principal, 

asigurându-se că tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 30 de ani se pot angaja în activități de solidaritate, este acum 

prevăzută și acțiunea de ajutor umanitar în afara UE14. În acest nou domeniu, voluntariatul ar fi deschis participanților cu 

înaltă calificare și instruiți de la vârsta de 18 ani, care ar primi și fonduri în cazul în care lucrează cu persoane vulnerabile 

și copii. 

Deputații europeni au modificat și completat programul pentru a de adresa atât tinerilor care au nevoie de sprijin 

suplimentar, cât și persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu probleme de sănătate, sau celor care se află în regiuni 

îndepărtate, dar și familiilor de migranți. Acesta ar oferi candidaților orientări personalizate, ajutor cu înregistrarea și 

opțiunea de a se alătura voluntarilor, doar cu jumătate de normă. Candidații care înregistrează succese ar putea să se 

alăture activităților în țara de origine sau în alte țări, dacă acestea au o dimensiune transfrontalieră și includ participanți 

din alte țări.  

                                                           
13 COM(2018)440 - 2018/0230(COD) - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a 

programului „Corpul european de solidaritate” și de abrogare a [Regulamentului privind Corpul european de solidaritate] și a Regulamentului 
(UE) nr. 375/2014 – fișă de procedură 

14 Prima inițiativă de instituire a Corpului european de solidaritate a demarat în 2018 și finanța activitățile de voluntariat, stagii și locuri 
de muncă în domenii legate de solidaritate fără scop lucrativ, proiecte din proprie  inițiativă, rețele, în timp ce participanții pot fi persoane și 
organizații. Activitățile de voluntariat eligibile pentru finanțare UE ar trebui să se desfășoare într-o altă țară, decât țara de reședință, și să aibă 
o dimensiune de solidaritate. Toți participanții trebuie să se înregistreze pe portalul european de solidaritate, disponibil în toate limbile UE. 
Portalul ar trebui să ofere instrumentele bazate pe web pentru instruirea participanților (de exemplu, cursuri de limbă on-line), precum și 
instrumente de evaluare și feedback. 

 

DIN ACTIVITATEA COMISIILOR PARLAMENTULUI EUROPEAN 

Corpul european de solidaritate: mai multe oportunități pentru tineri  

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CULT/OJ/2019/02-04/1175192RO.pdf
http://ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20180440.do
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0230(COD)&l=en


 

Comisia CULT a susținut bugetul global de 1,26 miliarde euro în prețuri curente pentru următorul program. A fost 

adoptată, însă, o distincție clară a bugetului pentru fiecare componentă, astfel că au fost alocate 86% din bugetul general 

pentru voluntariat, 8% pentru stagii și locuri de muncă și 6% pentru activitățile de ajutor umanitar. Noul program va 

continua să finanțeze activitățile desfășurate timp de 12 luni. Organizațiile participante sunt supuse unei etichete de 

calitate pe tipuri de activități și sunt reevaluate periodic. Raportorul Michaela Šojdrová (PPE, CZ) a declarat: „(…) Programul 

va fi și mai diversificat, în principal deoarece participanții vor avea acum șansa de a se angaja în activități umanitare în 

afara UE. Este esențial ca voluntariatul să rămână principala activitate finanțată de program și să vizeze, în continuare, 

tinerii până la vârsta de 30 de ani. Întâlnirea cu omologii din alte țări 

europene este întotdeauna o parte a experienței. De asemenea, dorim să 

încurajăm și să facilităm participarea tinerilor cu mai puține oportunități și 

să creștem gradul de conștientizare a programului.” 

Comisia CULT este responsabilă pentru programul general, în timp ce 

Comisia pentru dezvoltare (DEVE) gestionează componenta umanitară, 

poziția sa fiind adoptată la 22 ianuarie a.c. Un vot pentru confirmarea poziției 

PE va fi dat în sesiunea plenară din luna martie a.c. 

 

Crearea unei companii în UE   

Co-legislatorii UE au convenit, în 4 februarie a.c., asupra unor noi reguli15 care să faciliteze stabilirea unei afaceri pe 

cale electronică și să promoveze operațiunile on-line pe tot parcursul ciclului de viață al unei companii16. Noile reguli 

                                                           
15COM(2018)239 - 2018/0113(COD) - Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 

2017/1132 în ceea ce privește utilizarea instrumentelor și a proceselor digitale în contextul dreptului societăților comerciale - Fișă de 
procedură 

16 Conform cifrelor furnizate de Comisia Europeană, în prezent, numai 17 state membre furnizează întregul set de proceduri de 
înregistrare on-line pentru întreprinderi, în timp ce serviciile de e-guvernare și accesul la informații sunt nesigure în întreaga UE. În UE există 
aproximativ 24 de milioane de companii, dintre care aproximativ 80% sunt societăți cu răspundere limitată; aproximativ 98-99% din societățile 
cu răspundere limitată sunt IMM-uri. Comisia Europeană subliniază că înregistrarea on-line durează în medie jumătate din timp și poate fi de 
până la de 3 ori mai ieftină decât formatele tradiționale pe suport de hârtie. Noile norme privind înregistrarea digitală vor genera economii 
între 42 și 84 milioane euro pe an. În rezoluția16 sa din 2017 privind planul de acțiune al UE în domeniul e-guvernării16, Parlamentul European 
a invitat Comisia Europeană să ia în considerare modalități suplimentare de promovare a soluțiilor digitale pentru formalități pe întreaga 
durată de viață a unei companii și a subliniat importanța interconectării registrelor comerțului. În luna aprilie 2018, Comisia Europeană a 
propus revizuirea și actualizarea regulilor dreptului societăților comerciale și a introdus un pachet de propuneri privind instrumentele și 
procesele digitale din dreptul societăților comerciale și privind transformările, fuziunile și divizările transfrontaliere. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32018R1475
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32018R1475
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124710/MICHAELA_SOJDROVA/home
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201901/DEVE/DEVE(2019)0121_1/sitt-9169980
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190122IPR24006/development-meps-vote-on-eu-volunteering-programme
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0113(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0113(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52018PC0239
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0205+0+DOC+XML+V0//RO
https://ec.europa.eu/info/publications/company-law-package_en


 

urmăresc să economisească timp și bani pentru întreprinderi, sporind în același timp măsurile de protecție împotriva 

fraudei și a comportamentelor abuzive prin intermediul controalelor de identitate on-line.  

Noile norme propun:  

• proceduri îmbunătățite on-line, de la înființarea de societăți la înregistrarea sucursalelor și a documentelor 

de înmatriculare; 

• informații utile despre utilizatori – care să fie furnizate pe portalurile de înregistrare, în mod gratuit și într-o 

limbă de largă circulație, înțeleasă de majoritatea utilizatorilor transfrontalieri;  

• „principiul o singură dată” - adică o companie trebuie să prezinte informații doar o singură dată în timpul 

ciclului de viață; 

• norme transparente privind taxele – care să fie aplicate în mod nediscriminatoriu, fără a depăși costurile de 

furnizare a acestor servicii. 

În cadrul discuțiilor s-a ajuns la un acord potrivit căruia poate fi posibilă și solicitarea interacțiunii, față în față, chiar 

dacă toate etapele de înființare a unei afaceri pot fi finalizate on-line. De asemenea, s-a insistat asupra includerii 

posibilității de a verifica dacă persoanele care solicită funcții 

de director sunt descalificate de la o astfel de funcție într-un 

alt stat membru.  

Raportorul Tadeusz Zwiefka (PPE, PL) a declarat că: 

„(…) Ambele instituții și-au menținut angajamentul față de 

obiectivul comun - de a oferi întreprinderilor europene un 

mediu modern, sigur și transparent care să funcționeze. Cu 

toate acestea, trebuie să ne amintim că acesta este doar un 

prim pas. Este timpul ca întreprinzătorii europeni să 

beneficieze de noile tehnologii, în special în activitățile lor 

transfrontaliere. Trebuie să continuăm să reducem 

birocrația pentru IMM-uri și să eliminăm obstacolele cu care 

se confruntă întreprinderile europene pe piața comună".  

Acordul provizoriu trebuie încă confirmat de Coreper 

și de Comisia pentru afaceri juridice (JURI). Textul propus va 

trebui să fie adoptat de plenul PE și de Consiliul UE.  

 

http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/28301/TADEUSZ_ZWIEFKA/home


 

Noi forme de lucru 

Negociatorii PE au încheiat o înțelegere cu miniștrii UE privind condițiile de muncă transparente și previzibile în 

Uniunea Europeană17 , fiind vizate drepturile minime pentru lucrătorii cu locuri de muncă la cerere, pe bază de voucher 

sau pe platformă, cum ar fi Uber sau Deliveroo. 

Orice persoană care are un contract de muncă sau un raport de muncă 

conform legii, convențiilor colective sau practicilor în vigoare, în fiecare stat 

membru, ar trebui să facă obiectul acestor noi drepturi. Trebuie luată în 

considerare jurisprudența Curții de Justiție prin care se precizează că un lucrător 

exercită servicii pe o anumită perioadă pentru și sub îndrumarea altei persoane în 

schimbul unei remunerații. Acest lucru presupune că lucrătorii care lucrează 

ocazional sau pe termen scurt, lucrători la cerere, lucrători intermitenți, muncitori 

pe bază de vouchere, lucrători pe platformă, precum și stagiarii și ucenicii plătiți, 

merită un set de drepturi minime, atâta timp cât acestea îndeplinesc aceste criterii 

și trec pragul de lucru de 3 ore pe săptămână și de 12 ore pe o perioadă de 4 săptămâni în medie. Lucrătorii cu adevărat 

independenți ar fi excluși de la noile reguli. 

În conformitate cu textul discutat în Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL), pentru a 

acoperi noile forme de angajare, acordul definește un set specific de drepturi: 

• ora de lucru previzibilă și termenul de anulare - lucrătorii care dețin contracte la cerere sau forme similare de 

angajare ar trebui să beneficieze de un nivel minim de previzibilitate, cum ar fi orele de referință prestabilite 

și zilele de referință. Lucrătorii ar trebui să poată refuza, fără consecințe, o misiune în afara orelor 

predeterminate sau să fie despăgubiți dacă solicitarea nu a fost anunțată la timp. 

• statele membre adoptă măsuri pentru a preveni practicile abuzive în contractele de muncă la cerere sau 

similare; astfel de măsuri pot include limitele utilizării și duratei contractului, o prezumție relativă privind 

existența unui contract de muncă cu un minim de ore plătite, pe baza orelor medii lucrate într-o anumită 

perioadă sau a altor măsuri cu efect echivalent și vor trebui comunicate Comisiei Europene. 

• mai mult de un singur loc de muncă - angajatorul nu ar trebui să interzică, să pedepsească sau să împiedice 

lucrătorii să-și ia un loc de muncă în alte companii dacă aceasta nu se încadrează în programul de lucru stabilit 

împreună cu acel angajator.  

                                                           
17 COM(2017)797 - 2017/0355 (COD) - Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind transparența și 

previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea Europeană - Fișă de procedură  

http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/159401/Iter_listing_JAN_2019.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20190207-1030-COMMITTEE-EMPL
http://ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20170797.do
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0355(COD)&l=en


 

Deputații europeni au solicitat o acoperire maximă a lucrătorilor din UE pe baza unei jurisprudențe comune a UE, 

fără a exclude grupurile majore din cauza diferitelor definiții naționale.  

De asemenea, deputații europeni au solicitat furnizarea de informații-cheie care să fie împărtășite o dată cu 

începerea lucrului.  

Raportorul Enrique Calvet Chambon (ALDE, ES) a declarat că: „(…) Este o zi importantă pentru cetățeni. Am obținut 

un acord provizoriu pentru a stabili un nivel minim de protecție pentru lucrători, și am actualizat și adaptat în mod 

semnificativ cadrul și regulile actuale la noile forme de ocupare a forței de muncă: contracte flexibile de muncă, dar cu 

protecție minimă, o mai mare transparență și predictibilitate. (…) A fost crucială elaborarea primei legislații UE privind 

condițiile de muncă și creșterea drepturilor minime după aproape 20 de ani. Cred că am obținut cea mai bună înțelegere 

posibilă și că lucrătorii mai vulnerabili vor beneficia de un cadru 

european minim de protecție care va combate abuzurile și va 

reglementa flexibilitatea noilor forme de angajare cu drepturi minime. 

(…) Aceste drepturi minime sunt importante pentru viața a 500 de 

milioane de europeni; este un răspuns la așteptările lor și va contribui 

la echilibrul flexibilității și al securității. Acesta este un pas înainte 

pentru consolidarea modelului social european și al coeziunii pentru 

viitor. Aceste noi forme de angajare vor fi de acum sprijinite de drepturi 

minime de bază concrete la nivel european.” 

Textul convenit în mod neoficial va trebui confirmat de Comisia 

EMPL și de plenul PE, cel mai probabil în luna aprilie a.c.  

 

Erasmus + va finanța mobilitatea existentă cu sau fără acord Brexit 

Comisia pentru cultură și educație (CULT) va sprijini finanțarea 

continuă a tuturor activităților actuale de mobilitate educațională 

Erasmus +, în cazul unui Brexit fără acord. Membrii Comisiei CULT au 

discutat cu reprezentanții Comisiei Europene, în data de 4 februarie 

a.c., despre măsurile de urgență propuse pentru programul Erasmus 

+18, dacă Regatul Marii Britanii va părăsi UE fără o înțelegere prealabilă. 

                                                           
18 COM(2018)880 - Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, 

Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca europeană de investiții - Pregătiri pentru retragerea Regatului Unit din 
Uniunea Europeană la 30 martie 2019: un plan de contingență. 

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/129407/ENRIQUE_CALVET+CHAMBON/home
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/cult/home.html
http://ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20180880.do


 

Măsurile propuse stabilesc că toate activitățile de mobilitate din cadrul actualului program Erasmus+, care au început 

înainte de 30 martie 2019, să fie finanțate până la finalizarea acestora (pentru o perioadă maximă de până la 12 luni). 

Acestea vor include studenții, stagiile, ucenicii și personalul implicat în activități de mobilitate în țările UE și viceversa. 

Reprezentanții Comisiei Europene au subliniat că decizia nu va avea nici un impact bugetar, întrucât bugetul general al 

programului a fost deja aprobat în cadrul bugetului actual pe termen lung. Pentru ca această legislație să fie adoptată și 

să intre în vigoare înainte de 30 martie 2019, Comisia CULT va urma o procedură simplificată. În urma discuțiilor, două 

amendamente au fost depuse, în data de 5 februarie a.c., la propunerea Comisiei Europene, subliniind că se vor aplica 

numai în cazul unui „Brexit fără acord" și explicând motivul pentru care parlamentele naționale nu pot fi consultate în 

cadrul acestei proceduri. Votul va avea loc în timpul următoarei reuniuni a Comisiei CULT, din 20 februarie, cu votarea în 

plenul PE în sesiunea din luna martie. Negocierile cu Consiliul ar trebui să permită un acord rapid și legislația ar trebui 

publicată înainte de data retragerii. 

 

Eliminarea lacunelor de informare pentru sporirea securității  

Noi măsuri19 de îmbunătățire a schimbului de 

date între sistemele informatice ale UE pentru 

gestionarea frontierelor, a securității și a migrației au 

fost convenite neoficial cu negociatorii Consiliului, în 

data de 5 februarie a.c., în cadrul Comisiei pentru 

(LIBE).  În prezent, sistemele informatice ale UE 

utilizate în domeniul securității, gestionării 

frontierelor și migrației nu comunică între ele și 

informațiile sunt stocate separat în sistemele 

neconectate. Acest lucru creează riscul ca teroriștii și 

                                                           

 
19 COM(2018)478 - 2017/0351(COD) - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de stabilire a 

unui cadru de interoperabilitate între sistemele de informații ale UE (frontiere și vize) și de modificare a Deciziei 2004/512/CE a Consiliului, a 
Regulamentului (CE) nr. 767/2008, a Deciziei 2008/633/JAI a Consiliului, a Regulamentului (UE) 2016/399, a Regulamentului (UE) 2017/2226, 
a Regulamentului (UE) 2018/XX [Regulamentul privind ETIAS], a Regulamentului (UE) 2018/XX [Regulamentul privind SIS în domeniul 
verificărilor la frontiere] și a Regulamentului (UE) 2018/XX [Regulamentul privind eu-LISA]- Fișă de procedură și COM(2018)480 - 
2017/0352(COD) - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind instituirea unui cadru de 
interoperabilitate între sistemele de informații ale UE (cooperare polițienească și judiciară, azil și migrație) și de modificare a [Regulamentului 
(UE) 2018/XX (Regulamentul privind Eurodac)], a [Regulamentului (UE) 2018/XX (Regulamentul privind SIS în domeniul asigurării respectării 
legii)], a [Regulamentului (UE) 2018/XX (Regulamentul privind ECRIS-TCN)] și a [Regulamentului (UE) 2018/XX (Regulamentul privind eu-LISA)] 
- fișă de procedură  

infractorii să scape prin folosirea identităților multiple 

punând în pericol securitatea internă a UE și făcând 

dificilă gestionarea frontierelor și a migrației.  

Realizarea interoperabilității sistemelor va 

permite schimbul de date. Măsurile convenite 

provizoriu ar ușura sarcinile polițiștilor de frontieră, 

ale ofițerilor de migrație, ofițerilor de poliție și 

autorităților judiciare, oferindu-le un acces sistematic 

http://ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20180478.do#dossier-COD20170351
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0351(COD)&l=en
http://ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20180480.do#dossier-COD20170352
http://ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20180480.do#dossier-COD20170352
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0352(COD)&l=en


 

și rapid la diferitele sisteme de informare ale UE 

privind securitatea și controlul frontierelor. 

Elementele principale convenite au fost: 

• un portal european de căutare care să 

permită căutări simultane ( în loc să caute 

fiecare sistem în parte); 

• un serviciu biometric comun pentru 

etichetarea amprentelor digitale și a 

imaginilor faciale din mai multe sisteme; 

• un depozit comun de identitate care 

furnizează informații biografice, cum ar fi 

datele de naștere și numerele de 

pașaport pentru o identificare mai sigură; 

• un detector de identitate multiplă care va 

detecta dacă o persoană este înregistrată 

sub multiple identități în diferite baze de 

date. 

De asemenea, negociatorii PE și ai Consiliului au 

convenit asupra garanțiilor pentru a proteja drepturile 

fundamentale și accesul la date. Sistemele acoperite 

de noile norme ar include Sistemul de Informații 

Schengen, sistemul Eurodac, Sistemul de Informații 

privind Vizele (VIS) și alte 3 sisteme noi: Sistemul 

european de înregistrări penale pentru cetățenii 

țărilor terțe (ECRIS-TCN), Sistemul de intrare/ieșire 

(EES) și Sistemul european de informare și autorizare 

a călătoriilor (ETIAS). 

Raportorul Jeroen Lenaers (PPE, NL) a declarat: 

„(…) Fără să modifice drepturile de acces sau să se 

pună în pericol regulile de protecție a datelor, 

interoperabilitatea și accesul la date vor fi 

sistematizate și completate, în timp ce se vor accesa 

mai ușor sistemele informatice ale UE pentru 

profesioniștii de pe teren: ofițeri de poliție, polițiști de 

frontieră, ofițeri ai migrației și membri ai personalului 

consulatelor, pentru ca aceștia să-și facă mai bine 

treaba. O mai bună decizie poate fi luată pe baza unor 

informații mai bune.” 

La rândul său, raportorul Nuno Melo (PPE, PT) a 

fost de părere că: „(…) Aceste norme vor asigura un 

schimb eficient de informații între sistemele UE, 

oferind acces rapid și sistematic la datele pe care 

autoritățile trebuie să le îndeplinească. În timpul 

negocierilor ne-am propus un obiectiv comun, acela 

de a ajunge la un acord de consolidare a siguranței 

cetățenilor. Siguranța cetățenilor noștri, este și ar 

trebui să rămână o prioritate pentru UE în fiecare zi.”  

Textele convenite trebuie să fie aprobate în 

Comisia LIBE, de către plenul PE și de Consiliul înainte 

de a intra în vigoare. 

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/95074/JEROEN_LENAERS/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96978/NUNO_MELO/home
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În contextul exercitării Președinției române a 

Consiliului Uniunii Europene, în perioada 6-8 februarie 

2019, a avut  loc la București, la Palatul Parlamentului, 

reuniunea informală a miniștrilor justiției și afacerilor 

interne. În prima zi, evenimentul a fost prezidat de 

ministrul român al afacerilor interne, de dna Carmen Dan, 

pentru secțiunea de afaceri interne, iar în a doua zi, de 

ministrul român al justiției, dl Tudorel Toader, pentru 

secțiunea de justiție. 

Reuniunea privind afacerile interne a vizat subiecte 

care țin de prevenirea și combaterea terorismului, 

cooperare polițienească, spațiul  Schengen, migrație și 

azil.  

Cu ocazia reuniunii de la București, a avut loc un 

schimb de opinii cu privire la constatările și 

recomandările Comisiei speciale privind terorismul a 

Parlamentului European, în contextul eforturilor de 

explorare a celor mai bune modalități de abordare a 

acestei amenințări la adresa securității cetățenilor 

europeni.  

Președinția română și-a asumat ca prioritate 

identificarea de soluții pentru sporirea cooperării şi a 

schimbului de bune practici între statele membre în 

prevenirea și combaterea terorismului. 

Discuțiile privind cooperarea polițienească s-au 

axat pe amenințările neconvenționale - criminalitatea 

cibernetică, crima organizată pe scară largă și terorismul 

-, care trebuie contracarate prin   măsuri care țin pasul cu 

dinamica mediului infracțional. Astfel,  toate autoritățile 

de aplicare a legii ar trebui să recunoască, să înțeleagă și 

să folosească datele digitale în activitățile polițienești de 

zi cu zi. În acest sens, s-a discutat despre rezultatele 

pozitive ale Rețelei europene de cercetare a tehnologiilor 

din structurile de aplicare a legii (ENLETS), care ar putea 

fi un exemplu și pentru Europol, care ar putea să dezvolte 

și să pună în aplicare o platformă IT comună procedurală 

și colaborativă pentru schimbul de cunoștințe privind 

gestionarea datelor digitale. Acest lucru ar permite 

maximizarea utilizării resurselor disponibile, evitarea 

suprapunerii eforturilor statelor membre și ale agențiilor 

europene, beneficiind, în același timp, de cunoștințele și 

experiențele colective în ceea ce privește îmbunătățirea 

răspunsului autorităților de aplicare a legii la 

REUNIUNEA INFORMALĂ A MINIŞTRILOR JUSTIŢIEI ŞI AFACERILOR INTERNE 

Miercuri - vineri, 6-8 februarie 2019,  București 
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criminalitatea cibernetică sau facilitată de mediul 

cibernetic.  

Dezvoltarea unui mediu integrat de acest gen 

pentru schimbul de cunoștințe privind datele digitale 

pentru autoritățile de aplicare a legii necesită alocarea 

resurselor adecvate, așa cum a solicitat Consiliul 

European în octombrie 2018. 

Cu privire la migrație și azil, Președinția română a 

continuat discuțiile pentru identificarea unor soluții 

consensuale în domeniul migrației. Un element-cheie 

este pachetul aferent Sistemului european comun de azil, 

în care un loc central îl ocupă modificarea Regulamentului 

Dublin. În cadrul eforturilor de reducere a fluxurilor de 

migrație ilegală către UE, dimensiunea externă a migrației 

și cooperarea cu țările terțe reprezintă o prioritate. 

Ministrul român al afacerilor interne, dna Carmen Dan a 

declarat: „(…) În fața problemelor multiple pe care le 

ridică migrația ilegală, este nevoie de o singură soluție 

care să ofere răspuns tuturor preocupărilor semnalate la 

nivelul statelor UE. Nu avem nevoie acum de soluții de 

antagonizare care să alimenteze populismul, extremismul 

și să perturbe coeziunea politică din interiorul UE. Dar, cu 

siguranță, este nevoie să fim constructivi pentru a găsi un 

fundament comun bazat pe consens. Migrația ar trebui să 

reprezinte un vector de dezvoltare pentru fiecare stat 

membru și nu o povară”.  

În cadrul unui prânz de lucru, au fost abordate atât 

măsurile pe termen scurt și mediu pe care statele 

membre le consideră necesare pentru a restabili 

funcționarea spațiului Schengen, cât și  modalitățile prin 

care se poate asigura o mai mare coerență între politicile 

și instrumentele care definesc și consolidează spațiul 

Schengen. 

Reuniunea privind justiția a urmărit dezvoltarea 

cooperării judiciare în materie civilă și comercială între 

statele membre ale Uniunii Europene, colectarea 

dovezilor electronice în materie penală și viitorul 

cooperării judiciare în materie penală în Uniunea 

Europeană.  

Astfel, prima sesiune a vizat modalitățile de 

dezvoltare a cooperării judiciare în materie civilă și 

comercială, respectiv demararea unui proces de reflecție 

cu privire la viitorul cooperării judiciare în materie civilă și 

comercială în UE post 2019, având în vedere amploarea 

acquis-ului și contextul încheierii actualului mandat al 

Parlamentului European, în mai 2019 și al actualei Comisii 

Europene, în octombrie 2019. Au fost supuse evaluării 

miniștrilor participanți două modalități de abordare a 

problematicii, respectiv  analiza reglementărilor deja 

existente, dar care ar putea fi îmbunătățite și explorarea 

unor noi domenii în cadrul cărora s-ar putea legifera la 

nivelul UE. În acest context, s-a arătat că se impune 

respectarea și garantarea principiilor esențiale aplicabile 

cooperării judiciare în materie civilă și comercială: 

plasarea cetățeanului în centrul politicilor UE din 

domeniul justiției; facilitarea accesului la justiție, 

respectarea valorilor comune, a drepturilor și libertăților 

fundamentale și a statului de drept, respectarea 

tradițiilor juridice și a sistemelor de drept diferite ale 

statelor membre, consolidarea încrederii reciproce în 

sistemele de justiție din statele membre. 

Participanții au concluzionat că, având în vedere 

complexitatea legislației deja existente, în perioada 



28 

 

următoare accentul ar trebui pus pe îmbunătățirea 

implementării și pe consolidarea legislației respective.  

 Programul reuniunii informale a fost completat cu 

un dejun de lucru la care s-a discutat despre obținerea 

probelor electronice în materie penală. Convorbirile au 

pus accentul pe protecția persoanelor în spațiul 

cibernetic, cu respectarea cerințelor statului de drept și a 

drepturilor fundamentale ale omului.  

Președinția română a oferit prilejul unui schimb de 

opinii privind creșterea gradului de conștientizare la nivel 

național, în sectorul privat și în cadrul societății civile, 

respectiv la nivelul UE, a soluțiilor propuse și a garanțiilor 

procesuale prevăzute, inclusiv în ceea ce privește 

necesitatea, proporționalitatea, căile de atac și cerințele 

privind protejarea datelor personale. Acestea au nevoie 

să fie completate în viitor de alte instrumente 

internaționale, având în vedere că problemele 

întâmpinate, în practică, în procesul de obținere a 

probelor electronice nu pot fi soluționate doar la nivelul 

Uniunii Europene.  

Comisia Europeană a prezentat elementele 

principale ale celor două recomandări - pentru mandatele 

de negociere a unui acord UE-SUA și, respectiv, pentru 

participarea la negocierile celui de al II-lea Protocol 

Adițional la Convenția de la Budapesta privind 

criminalitatea informatică - publicate de Comisie la 5 

februarie 2019.  

Ministrul român al justiției a salutat aceste evoluții 

și a anunțat că Președinția va propune un calendar pentru 

negocierea celor două mandate, oferind în același timp 

statelor membre șansa unei dezbateri asupra acestor 

documente. 

Cu privire la viitorul cooperării judiciare în materie 

penală în cadrul spațiului judiciar comun al Uniunii 

Europene, s-a discutat despre instrumentele juridice care 

pun în aplicare principiul recunoașterii reciproce a 

hotărârilor judecătorești. În cadrul reuniunii,  s-a  

demarat un proces de reflecție cu privire la această 

tematică,  prin abordarea deficiențelor existente în 

instrumentele de recunoaștere reciprocă, identificarea 

lacunelor în cadrul juridic actual, acțiunea necesară în 

temeiul jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii 

Europene (CJUE), digitalizarea.  

În același timp, miniștrii participanți au reținut că 

se impune atât o analiză a cadrului existent, cât și 

identificarea domeniilor în care ar mai fi necesară 

legiferarea (precum transferul procedurilor penale). Nu în 

ultimul rând, s-a evidențiat faptul că  în perioada 

următoare accentul ar trebui să se pună pe îmbunătățirea 

aplicării instrumentelor de recunoaștere reciprocă, prin 

intensificarea eforturilor privind formarea judecătorilor și 

a procurorilor și prin introducerea noilor tehnologii în 

procedurile de cooperare judiciară în materie penală. 
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În deschiderea sesiunii plenare a CoR, dl președinte Karl-Heinz Lambertz a adus un omagiu fostului coleg și primar al 

orașului Gdanskz, dl Pawel Adamowicz, care în urma unui eveniment tragic a decedat, în data de 13 ianuarie a.c. și s-a ținut un 

moment de reculegere. 

 În data de 6 februarie 2019, dna Viorica Dăncilă, prim-ministru al 

României și reprezentant al Președinției române a Consiliului UE a participat la 

dezbaterile organizate cu ocazia sesiunii plenare a Comitetului European al 

Regiunilor (CoR), prezentând prioritățile României. În cadrul reuniunii, s-a discutat 

despre menținerea coeziunii ca valoare comună europeană și viitorul UE după 

Brexit.  

Ședința plenară precede cel de-al 8-lea Summit european al regiunilor și 

orașelor, care va fi organizat în comun de CoR și președinția română a Consiliului 

UE la București, în perioada 14 - 15 martie a.c. 

 

Intervenția dnei Viorica Dăncilă, prim-ministrul României 

 Stimate domnule președinte al Comitetului European al Regiunilor, stimați membrii ai CoR, doamnelor și domnilor, 

Doresc să vă mulțumesc dumneavoastră dl președinte Lambertz, precum și membrilor CoR pentru invitația de a prezenta 

prioritățile președinției române, în cadrul sesiunii plenare a CoR, organism care constituie o adevărată punte de legătură între 

autoritățile locale, regionale și instituțiile europene. Agenda și evoluțiile la nivel european sunt marcate de provocări multiple, 

cărora trebuie să le răspundem prin coeziune, unitate și solidaritate. De aceea, președinția noastră se desfășoară sub motto-ul 

„Coeziunea-o valoare comună europeană”, subliniind importanța reîntoarcerii la fundamentele construcției comunitare prin 

declinarea coeziunii în toate dimensiunile sale: coeziune politică, coeziune economică și teritorială, coeziune socială. Conceptul 

de coeziune e transpus în prioritățile noastre grupate pe 4 piloni de acțiune: „Europa convergenței”, „Europa siguranței”, „Europa 

actor global”și „Europa valorilor comune”.  

Doamnelor și domnilor, traversăm cu toții o perioadă în care trebuie să facem împreună eforturi pentru a readuce în 

atenția cetățenilor europeni beneficiile proiectului european, în viața lor de zi cu zi. Ne confruntăm cu un context european 

CEA DE-A 133-A ŞEDINŢĂ PLENARĂ, 6 – 7 FEBRUARIE 2019, BRUXELLES 

Dezbateri 

https://cor.europa.eu/en/events/Pages/133rd-cor-plenary-session.aspx
http://www.cor.europa.eu/eulocalsummit.go
http://www.cor.europa.eu/eulocalsummit.go
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marcat de procesul de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeană, negocierile privind cadrul financiar multianual sau alte 

dosare majore, precum și migrația, securitatea, reflecția privind Viitorul Uniunii Europene. Trebuie să demonstrăm, împreună, 

acum, că Uniunea are, în continuare, capacitatea de a avansa în întărirea politicilor europene, de a obține rezultate concrete 

pentru cetățeni. În acest sens, primul pilon al programului președinției României este dedicat „Europei convergenței”. Din această 

perspectivă, privim cu deosebită atenție negocierile referitoare la viitorul cadru financiar. Viitorul buget multianual va trebui să 

ofere resursele necesare pentru atingerea obiectivelor, printr-un echilibru între politicile de creștere și convergență, precum 

politica de coeziune și politica agricolă comună și politicile destinate să răspundă noilor provocări, precum migrația, securitatea 

sau apărarea. Viitorul politicii de coeziune ocupă, de asemenea, un loc prioritar pe agenda noastră. Fără această politică 

disparitățile regionale și locale ar fi fost mult mai mari. Politica de coeziune a creat parteneriate și punți de legătură între instituții 

și regiunile și orașele Europei. Uniunea Europeană are nevoie, în continuare, de o politică de coeziune solidă, ca principală 

strategie de investiții. Politica de coeziune a evoluat, reușind să răspundă noilor provocări. În același timp, această politică are 

nevoie de măsuri reale, de simplificare și eficientizare. Vom 

continua negocierile privind politica de coeziune, într-un 

ritm dinamic, pentru adoptarea la timp a pachetului 

legislativ aferent. Demararea viitoarelor programe 

operaționale va permite ca beneficiile acestei politici să se 

reflecte în viața de zi cu zi a cetățenilor, a orașelor și a 

regiunilor Europei. 

Permiteți-mi să mulțumesc președintelui Comitetului 

European al Regiunilor pentru semnalul puternic pe care l-a 

transmis, încă de la debutul discuțiilor referitoare la viitorul 

cadru financiar, cu privire la păstrarea nivelului fondurilor 

de coeziune și la necesitatea continuării acestei politici, ca 

o politică care se adresează tuturor regiunilor și orașelor.  

Promovarea unui cadru consolidat de cooperare macro-regională, inclusiv prin Strategia Uniunii Europene pentru 

Regiunea Dunării (SUERD) reprezintă un alt obiectiv important pentru noi. Apreciem, în mod deosebit, deschiderea 

dumneavoastră pentru elaborarea unei opinii privind rolul strategiilor macro-regionale. De asemenea, România este implicată 

în implementarea Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă. Avem o nouă strategie națională pentru dezvoltare durabilă. Vom 

depune eforturi în sensul pregătirii liniilor directoare ale unei noi strategii a Uniunii Europene pentru dezvoltarea durabilă. 

Întărirea coeziunii sociale presupune asigurarea convergenței economice la nivel european. Avem nevoie, așadar, de o piață 

unică deplin funcțională, de concurență liberă și reguli transparente și echitabile, de mobilitate activă în toate dimensiunile 

acesteia. Una dintre prioritățile președinției României este legată și de consolidarea mobilității lucrătorilor. În acest context, ne 
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propunem să continuăm negocierile pe dosare, precum revizuirea regulamentelor de coordonare a securității sociale și instituirea 

Autorității europene a muncii. Asigurarea egalității de șanse și a egalității de gen constituie un obiectiv pe care România dorește 

să îl promoveze la nivel european. Un obiectiv a fost deja atins prin ajungerea la un acord politic provizoriu cu Parlamentul 

European în ceea ce priveşte propunerea de Directivă privind echilibrul dintre viaţa profesională şi cea privată a părinţilor şi a 

îngrijitorilor. Suntem preocupaţi de consolidarea creşterii economice, a rezilienţei economiei europene, precum şi a stimulării 

investiţiilor, atât la nivel micro, cât şi macroeconomic. În acest sens, Preşedinţia României va urmări să avanseze discuţiile privind 

aprofundarea Uniunii economice şi monetare, într-o manieră constructivă, de natură să sprijine creşterea coeziunii, convergenţei 

şi rezilienţei acesteia la provocări de natură financiară şi economică. 

Doamnelor şi domnilor, Preşedinţia României a definit cel de-al doilea pilon al acţiunii sale „O Europă mai sigură”. 

Problematica migrației este un subiect care ne preocupă pe toți. Ne propunem să continuăm eforturile pe toate dimensiunile 

gestionării sale. Într-o lume a digitalizării, protejarea siguranței cetățenilor în spațiul virtual devine un obiectiv important. 

Politicile publice și orice proiect referitor la mediul digital trebuie să ia în considerare securitatea cibernetică. De asemenea, 

viziunea noastră se referă și la „Europa ca actor global” cu accent pe angajamentele comune, asumate prin Strategia globală de 

politică externă și securitate a Uniunii Europene. Vom promova întărirea capacităților europene de apărare și securitate, în 

strânsă complementaritate cu procesele similare din cadrul NATO. Asigurarea unei consistențe sporite a acțiunii europene în 

vecinătatea estică va reprezenta o prioritate, având în vedere că, anul acesta se împlinesc zece ani de la lansarea Parteneriatul 

Estic. În același timp, susținem avansarea politicii de extindere și, în acest sens, o atenție deosebită, va fi acordată Balcanilor de 

Vest.  

Nu în ultimul rând, doresc să fac câteva referiri la cel de-al patrulea pilon al priorităților noastre „Europa valorilor comune”. 

În perspectiva alegerilor europene, trebuie să oferim un răspuns pe măsură, la tentația discursului eurosceptic și populist, 

promovând o Uniune mai democratică și mai apropiată de cetățenii săi. De asemenea, credem că educația și cultura reprezintă 

cheia viitorului Europei, atât din perspectiva individuală a cetățeanului european, cât și prin prisma consolidării proiectului 

european. Autoritățile și comunitățile locale și regionale pot juca un rol important în acest domeniu.  

Doamnelor și domnilor, cred că toți actorii europeni pot contribui la succesul nostru comun în promovarea unei Europe 

mai coezive, mai unite și mai sigure. Comitetul European al Regiunilor, dumneavoastră cu toții, aveți un rol important, de liant 

între politicile europene și comunitățile locale și regionale, între Uniune și cetățeni. Sunt convinsă că cel de-al 8-lea Summit 

european al regiunilor și orașelor, care se va desfășura la București, în luna martie, va avea o contribuție importantă la 

transmiterea unui semnal de încredere în viitorul Uniunii, de unitate europeană și de angajament pentru o Uniune mai puternică 

în următorul deceniu. 

Domnule președinte, doamnelor și domnilor vă așteptăm la București în luna martie! 

Vă mulțumesc! 
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Documentele adoptate în sesiunea plenară 

În cadrul şedinţei plenare a CoR au fost dezbătute şi adoptate o serie de avize. 

Avizul CoR privind „Europa creativă”20 menţionează 

importanţa majoră a programului în ceea ce priveşte 

dezvoltarea sectorului cultural şi internaţionalizarea 

acestuia. Membrii CoR apreciază ca necesară majorarea 

fondurilor alocate (la peste 2 miliarde de euro faţă de 

propunerea Comisiei Europene de 1,801 miliarde de euro) în 

următorul cadru financiar multianual (CFM). Componenta 

media a programului are printre obiectivele principale 

consolidarea alfabetizării mediatice, fapt ce duce la trecerea 

în plan secund a sectoarelor educaţionale nedigitale, precum 

bibliotecile. În privinţa retragerii Regatului Unit al Marii 

Britanii din UE, CoR îşi exprimă speranţa că cele două părţi 

vor continua şi dezvolta, în viitor, relaţii reciproc avantajoase 

în domeniul cultural, având în vedere realizările şi 

experienţele comune de până acum. 

Avizul referitor la „O nouă agendă europeană pentru 

cultură”21 precizează că aceasta e o bază politică remarcabilă 

şi cuprinzătoare pentru consolidarea identităţii europene 

prin recunoaşterea diversităţii culturilor europene. Membrii 

CoR doresc continuarea evenimentelor începute sub egida 

Anului European al Patrimoniului Cultural (2018) care s-au 

bucurat de un real succes și sprijinirea parteneriatelor şi 

reţelelor care desfășoară activități pentru creșterea gradului 

de sensibilizare cu privire la istoria și valorile europene 

comune. 

Avizul CoR privind „O agendă europeană reînnoită 

pentru cercetare și inovare – șansa Europei de a-și modela 

viitorul”22 susține cercetarea și inovarea ce vor continua ca 

                                                           
20 COM(2018)366 
21 COM(2018)267 

priorități pentru UE. Este salutată, atât majorarea 

investițiilor în cercetare și inovare prin alocarea a 

aproximativ 100 miliarde EUR programului Orizont Europa și 

altor programe, cât și inițiativa de creare a unui Consiliu 

European pentru Inovare. CoR subliniază că există un 

potențial imens pentru inovarea revoluționară, nu numai în 

întreprinderi, ci și în cadrul regiunilor, autorităților locale și 

sectorului public. 

Avizul referitor la programul „Erasmus – Program 

pentru educație, formare, tineret și sport”23 salută 

sprijinirea dezvoltării educaționale, profesionale a 

persoanelor în domeniul educației. Se dorește simplificarea 

substanțială a procesului de depunere a cererilor de 

gestionare a proiectelor și de documentare pentru toate 

secțiunile programului. Participarea Regatului Unit în cadrul 

programului este susținută, inclusiv după retragerea sa din 

UE, în temeiul unor condiții convenite în prealabil. Se 

recomandă acordarea de stimulente eficiente pentru toate 

acțiunile legate de mobilitatea de studiu, astfel încât să se 

utilizeze mijloace de transport ecologice, în vederea 

respectării cerinței ca 25% din cheltuielile UE să contribuie la 

realizarea obiectivelor climatice. De asemenea, este 

subliniată importanța evenimentelor sportive, fără scop 

lucrativ, și este necesară eliminarea plafonului existent de 

10% din bugetul alocat sportului. 

22 COM(2018)306 
23 COM(2018)367 

https://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_366_RO_ACTE_f.pdf
https://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=570
https://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=567
https://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=572
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Avizul privind „Inteligența artificială pentru 

Europa”24 sprijină elaborarea unei abordări comune în 

vederea stimulării investițiilor (prin programe de formare a 

cetățenilor, lucrătorilor și antreprenorilor), pregătirea 

pentru transformările socioeconomice și elaborarea unui 

cod de etică, declanșate de apariția inteligenței artificiale 

(IA). Membrii CoR își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul 

că suma propusă pentru următorul CFM nu va fi suficientă 

pentru a face față sarcinilor viitoare și solicită măsuri pentru 

îmbunătățirea competențelor și cunoștințelor digitale ale 

cetățenilor, atât în sectorul public, cât și în cel privat și 

subliniază necesitatea de a se finanța proiecte-pilot publice 

în regiuni, pentru a încuraja utilizarea IA în viitor. Vor fi 

necesare prevederi pentru reconversia profesională și 

resurse financiare pentru regiuni, în vederea recalificării 

lucrătorilor ale căror locuri de muncă se vor transforma sau 

vor înceta să mai existe din cauza IA. De asemenea, este 

subliniată importanța asigurării dreptului la viața privată. 

În avizul referitor la „Digitalizarea sectorului 

sanitar”25 este salutată inițiativa Comisiei Europene de a 

promova cooperarea între statele membre ale UE pentru a 

accelera transformarea digitală a serviciilor de sănătate, cu 

scopul de a face posibilă o asistență medicală mai eficientă 

în Europa. CoR atrage atenția asupra volumelor mari de date 

medicale stocate în prezent în sisteme separate și susține că 

o utilizare mai eficientă a acestora, prin interconectare și 

analizare în sistemul de analiză a volumelor mari de date, ar 

îmbunătăți sistemele sociale și de sănătate. Atenționează că 

                                                           
24 COM(2018)237 
25 COM(2018)233 
26 COM(2018)236 
27 Exemple: Facebook, Twitter, Whatsapp, YouTube sau 

Instagram. 

datele pacienților trebuie să fie protejate și securizate în 

mod corespunzător, astfel încât acestea să nu fie utilizate 

abuziv. CoR apreciază că se impune lansarea unei dezbateri 

la nivel european cu privire la implicațiile etice, juridice și 

sociale ale utilizării datelor medicale în domeniul sănătății 

publice. Se menționează faptul că îmbătrânirea populației, 

care determină creșterea numărului de boli cronice, 

multimorbidității, și a costurilor asistenței medicale necesită 

o abordare multidisciplinară și integrată a îngrijirilor care 

facilitează dezvoltarea unor servicii de îngrijire adaptate la 

pacient. 

Avizul privind „Combaterea dezinformării online: o 

abordare europeană”26 atrage atenția asupra 

transformărilor ample și rapide care au avut loc în ultimii ani 

în peisajul mass-media global, impactului asupra vieții 

sociale și politice. Platformele de comunicare socială27 au 

schimbat modul de propagare a informațiilor, iar o 

caracteristică a acestora o reprezintă structura neclară în 

ceea ce privește factori de răspundere (oricine poate publica 

orice dorește). Membrii CoR și-au exprimat îngrijorarea 

legată de faptul că aceste platforme sunt folosite28, de actori 

interni, dar și externi, ca instrumente de dezinformare și 

manipulare politică, economică și socială. De asemenea, se 

exprimă îngrijorarea cu privire la gradul de pregătire al 

Uniunii Europene și al statelor sale membre de a contracara 

noul val de dezinformare pe care l-ar putea cauza inteligența 

artificială. Totodată, se atrage atenția asupra faptului că 

lupta împotriva dezinformării online nu trebuie purtată cu 

28 Din cercetările disponibile reiese că, numai în anul 2018, 
pe aceste platforme s-au desfășurat campanii coordonate de 
dezinformare și manipulare în 48 de țări și diverse puteri politice 
(partide, guverne, etc), cheltuindu-se peste jumătate de miliard de 
dolari. 

https://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=564
https://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=562
https://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_236_RO_ACTE_f.pdf
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prețul libertății de exprimare sau al dreptului la protecția 

datelor cu caracter personal, ci aceasta trebuie să rămână în 

permanență o proprietate inalienabilă a fiecărui utilizator. 

Astfel, nu este permisă nici un fel de cenzură, iar soluțiile 

alese trebuie să fie proporționale.  

Avizul privind documentul „Către un al 8-lea Program 

de acțiune pentru mediu” (PAM 8) face referire la 

rezultatele programului anterior (PAM 7), și identifică 

provocări precum lipsa integrării politicilor, a finanțării 

disponibile și a informațiilor privind bunele practici. Membrii 

CoR subliniază că UE ar trebui să-și definească un nou 

obiectiv ambițios în tranziția către o economie circulară, 

respectiv, către practici mai durabile în ceea ce privește 

energia, mobilitatea, consumul și producția de alimente. În 

ceea ce privește finanțarea, se subliniază că provocările 

referitoare la mediu, climă și tranziție necesită investiții 

majore în economia albastră și cea ecologică, precum și 

legături mai strânse între finanțarea publică și cea privată, cu 

scopul de a eficientiza PAM 8. Programul trebuie să fie 

strategic, integrat, să stimuleze inovarea și să fie mai flexibil. 

De asemenea, se dorește menținerea principalelor teme ale 

PAM 7 – protejarea, conservarea și ameliorarea capitalului 

natural al UE, trecerea UE la o economie verde și 

competitivă. PAM 8 trebuie să îndeplinească cerințele 

Acordului de la Paris și să integreze obiectivele de dezvoltare 

durabilă (ODD) cu o structură simplificată şi clară. 

Avizul referitor la „Siguranța rutieră și mobilitatea 

automatizată”29 se referă la infrastructura rutieră și la 

vehicule și subliniază că, în zonele rurale, ar trebui să se 

acorde prioritate dezvoltării vehiculelor inteligente, în timp 

ce în zonele urbane ar trebui să se acorde mai multă 

importanță dezvoltării de drumuri inteligente. Contribuția 

mobilității automatizate la obiectivele de coeziune ale UE ar 

putea reduce decalajele interregionale și ar face deplasarea 

pe distanțe lungi mai convenabilă, atenuând saturarea 

zonelor urbane. De aceea, este importantă cooperarea 

strânsă între legiuitorii din domeniul vehiculelor autonome 

și părțile interesate din domeniul organizării/exploatării 

transportului și al dezvoltării vehiculelor. Mobilitatea 

automatizată va face ca transportul public să fie mai 

competitiv, prin intermediul unor servicii de mobilitate fără 

orar, bazate pe cerere, personalizate, partajate, de înaltă 

calitate, eficiente din punctul de vedere al energiei, în 

interiorul și în afara localităților. 

Avizul privind „Raționalizarea implementării TEN-

T”30 semnalează că finalizarea rețelei TEN-T este esențială 

pentru asigurarea coeziunii teritoriale, sporind 

accesibilitatea tuturor regiunilor și stimulând dezvoltarea 

economică a regiunilor periferice și transfrontaliere. Deși 

TEN-T este un instrument de planificare pentru dezvoltarea 

conexiunilor de transport paneuropene, trebuie menținută o 

abordare la nivel local în cazul proiectelor TEN-T. Membrii 

CoR cer Comisiei Europene să încurajeze măsurile destinate 

facilitării implementării transfrontaliere și soluționării 

blocajelor în cadrul proiectelor TEN-T prin raționalizarea 

procedurilor și a cerințelor administrative.  

 

 

 

                                                           
29 COM(2018)283 30 COM(2018)277 

https://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_283_RO_ACTE_f.pdf
https://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_277_RO_ACTE_f.pdf
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În Parlamentul britanic se va vota, din nou, pe 14 

februarie, o moțiune propusă de guvern; deputații 

britanici vor putea propune încă o dată amendamente 

la Acordul de retragere a Regatului Unit din Uniunea 

Europeană.   

Între timp, oficialii europeni și cei irlandezi și 

britanici continuă întâlnirile care au ca scop găsirea unei 

soluții pentru a evita o retragere fără acord și  păstrarea 

status-quo-ului în insula Irlandei. Punctele principale 

discutate și făcute publice, atât în declarația comună a 

președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker și 

a premierului Irlandei, Leo Varadkar, cât și în declarația 

lui Donald Tusk dată la sfârșitul întâlnirii cu Leo Varadkar  

sunt: 

• Acordul de retragere este cea mai bună și 

singura soluție posibilă; 

• Acordul nu poate fi renegociat; 

• Soluția de “back-stop” este parte 

integrantă a Acordului; 

• Frontiera Irlandei este granița Uniunii 

Europene, iar piața sa face parte din piața unică;  

• Vor fi intensificate pregătirile pentru 

scenariul unui Brexit fără acord; 

• Comisia este pregătită să sprijine Irlanda în 

găsirea de soluții care să răspundă provocărilor specifice 

EVENIMENTE RECENTE 

Uniunea Europeană își nuanțează poziția: Acordul de retragere nu poate fi negociat, dar se poate adăuga o formulă convenabilă 

în declarația politică. 

 

https://www.agerpres.ro/politica-externa/2019/02/07/brexit-parlamentul-britanic-va-dezbate-pe-14-februarie-o-motiune-deputatii-vor-putea-propune-din-nou-amendamente--254270
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2019/02/07/brexit-parlamentul-britanic-va-dezbate-pe-14-februarie-o-motiune-deputatii-vor-putea-propune-din-nou-amendamente--254270
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-884_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-884_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-884_en.htm
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/02/06/remarks-by-president-donald-tusk-after-his-meeting-with-taoiseach-leo-varadkar/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/02/06/remarks-by-president-donald-tusk-after-his-meeting-with-taoiseach-leo-varadkar/
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cu care se vor confrunta cetățenii și întreprinderile 

irlandeze. 

La 7 februarie, președintele Comisiei Europene și 

prim-ministrul Regatului Unit s-au întâlnit pentru a 

examina pașii următori. Deși a reiterat ideea subliniată 

în numeroase rânduri de toți liderii europeni, anume că 

Acordul nu poate fi renegociat, dl Junker și-a exprimat 

deschiderea pentru a adăuga o formulă la Declarația 

politică convenită de UE-27 și Marea Britanie astfel încât să se 

poate ajunge, mai rapid, la conturarea practică a viitoarelor 

relații dintre cele două părți. În același timp, a atras atenția 

asupra faptului că oricare ar fi soluția finală,  ea va trebui să 

aibă aprobarea Parlamentului European și a statelor 

membre.  

Între timp, conform celor aprobate de Consiliu, se 

continuă pe linia reglementării tuturor domeniilor pendinte, 

pentru situația unui Brexit fără acord.  

La 8 februarie, președinția română a ajuns la un 

acord provizoriu cu Parlamentul European cu privire la 

asigurarea noilor legături maritime dintre Irlanda și 

celelalte țări ale UE.  
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