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Comisia Europeană a făcut, în data de 15 aprilie 2019, un bilanț al măsurilor introduse în timpul 

mandatului Comisiei Juncker pentru a oferi rezultate mai bune cetățenilor și întreprinderilor din UE 

prin intermediul unui proces de elaborare a politicilor mai deschis, mai transparent și bazat, într-o mai 

mare măsură, pe date concrete. Raportul1 arată că mai buna legiferare2 a îmbunătățit modul în care 

se elaborează politicile UE și că există o cerere ca elaborarea unor reglementări corespunzătoare să 

facă, în continuare, parte integrantă din modul de lucru al Comisiei, fiind totodată necesare noi 

îmbunătățiri. 

Referitor la deschiderea procesului de 

elaborare a politicilor, din anul 2015, Comisia 

a organizat peste 400 de consultări publice, la 

care au participat milioane de cetățeni 

europeni, se arată în document. În viitor, ar 

trebui căutate modalități de sensibilizare cu 

privire la diferitele oportunități de a participa 

la procesul de elaborare a politicilor UE, ceea 

ce ar contribui, ulterior, la implicarea într-un 

mod mai eficace a cetățenilor în cadrul acestui 

proces. 

În legătură cu instrumentele necesare 

pentru politici mai bune evaluările impactului 

oferă o bază solidă pentru procesul decizional 

politic, dar nu îl înlocuiesc.  

                                                           
1 COM(2019) 178, O mai bună legiferare: bilanțul activității și menținerea angajamentului nostru 
2 În 2015, Comisia a adoptat Agenda pentru o mai bună legiferare, care a transformat metodele sale de lucru și procesele sale de 

planificare interne. Am încorporat mai buna legiferare în toate etapele ciclului de planificare și de programare și am elaborat 
programe de lucru anuale raționalizate.  

 

O MAI BUNĂ LEGIFERARE 

Principiile unei mai bune legiferări se află în centrul procesului decizional al UE 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2019/COM_2019_178_RO_ACTE_f.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4988_ro.htm


 
 

 

Pentru a se asigura că legislația UE este adecvată scopului, Comisia a prezentat aproximativ 150 

de inițiative de simplificare ce reduc sarcinile administrative inutile, sprijinind, în același timp, 

obiectivele de politică. Comisia a răspuns, de asemenea, unui număr de aproape 90 de opinii 

prezentate de platforma REFIT. O legislație mai simplă și mai puțin împovărătoare îmbunătățește 

punerea în aplicare, conformitatea și asigurarea respectării acesteia, conducând, în cele din urmă, la 

rezultate mai bune, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii. 

Ameliorarea calității legiferării necesită un efort comun. Parlamentul European, Consiliul, Comisia 

și statele membre au deopotrivă responsabilitatea de a elabora și de a pune în aplicare o legislație de 

înaltă calitate la nivelul Uniunii, care să fie adecvată scopului și să nu aibă niveluri de complexitate 

nejustificate.  

În data de 16 aprilie 2019, Comisia a lansat o dezbatere3 referitoare la modul în care poate fi 

eficientizat procesul decizional în UE în domeniul social. 

În discursul său din 2018 privind starea Uniunii, dl Juncker a anunțat o analiză globală a tuturor 

clauzelor pasarelă prevăzute în tratatele UE. Au fost deja adoptate trei comunicări: privind politica 

externă și de securitate comună (septembrie 2018), politica fiscală (ianuarie 2019) și energia și 

clima (aprilie 2019). Comunicarea privind clauzele pasarelă în politica socială este cea de-a patra 

comunicare. 

Prin această comunicare, Comisia lansează o dezbatere privind extinderea utilizării votului cu 

majoritate calificată în politica socială, pentru ca procesul de luare a deciziilor să fie mai rapid, mai 

flexibil și mai eficient în domeniile care intră deja în sfera de competență a UE. Această posibilitate 

este prevăzută în tratatele UE pentru mai multe domenii specifice (a se vedea secțiunea Context) prin 

                                                           
3 COM(2019) 186 Comunicarea Comisiei Europene: Un proces decizional mai eficient în domeniul politicii sociale: Identificarea 
domeniilor asupra cărora poate fi extins votul cu majoritate calificată 

 

OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ, AFACERI SOCIALE,  
COMPETENȚE ȘI MOBILITATEA FORȚEI DE MUNCĂ 

Dezbaterea privind extinderea utilizării votului cu majoritate calificată în politica 
socială 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_ro
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018/state-union-2018-qualified-majority-voting-common-foreign-and-security-policy_ro
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018/state-union-2018-qualified-majority-voting-common-foreign-and-security-policy_ro
https://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/decision-making-eu-tax-policy_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/4th-state-energy-union_ro
https://ec.europa.eu/commission/publications/4th-state-energy-union_ro
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9351&furtherNews=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9351&furtherNews=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9351&furtherNews=yes


 
 

 

utilizarea așa-numitelor 

„clauze pasarelă”. Aceste 

clauze permit trecerea, în 

anumite circumstanțe, de 

la votul în unanimitate la 

votul cu majoritate 

calificată. 

Ca un prim pas, 

analizând avantajele și 

neajunsurile fiecărui caz în 

parte, Comisia propune să 

se aibă în vedere utilizarea 

clauzei pasarelă pentru a 

facilita procesul decizional 

în domeniul nediscriminării. Acest lucru ar contribui la extinderea protecției egale împotriva 

discriminării. Totodată, s-ar putea preconiza utilizarea clauzei pasarelă în viitorul apropiat pentru 

adoptarea recomandărilor în domeniul securității sociale și al protecției sociale a lucrătorilor, ceea ce 

ar contribui la sprijinirea procesului de modernizare și a convergenței sistemelor de protecție socială. 

Trecerea la votul cu majoritate calificată nu aduce schimbări rolurilor ce le revin părților implicate. 

Domeniul de aplicare și condițiile de exercitare a competențelor UE rămân aceleași. De exemplu, 

statele membre vor fi în continuare responsabile de stabilirea caracteristicilor propriilor sisteme de 

securitate socială. Partenerii sociali își vor păstra competențele, iar tradițiile naționale în ceea ce 

privește dialogul social vor rămâne neschimbate. Acțiunea Uniunii va continua să se concentreze 

asupra domeniilor în care este necesar să acționeze și poate aduce beneficii clare, în conformitate cu 

prevederile tratatelor. 

Pentru a activa această clauză pasarelă, în conformitate cu articolul 48 alineatul (7) din Tratatul 

privind Uniunea Europeană, Consiliul European trebuie să decidă în unanimitate, fără obiecții din partea 

parlamentelor naționale, și cu aprobarea Parlamentului European. 

 



 
 

 

Un număr limitat de domenii ce țin de politica socială a UE fac, în continuare ,obiectul unanimității în cadrul 

Consiliului și al procedurilor legislative speciale, în care Parlamentul European nu participă pe picior de egalitate în 

procesul de codecizie. 

Aceste domenii sunt: 

• nediscriminarea pe criterii de gen, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau 

orientare sexuală; 

• securitatea socială și protecția socială a lucrătorilor (în afara situațiilor transfrontaliere); 

• protecția lucrătorilor împotriva concedierilor; 

• reprezentarea și apărarea colectivă a intereselor lucrătorilor și angajatorilor și 

• condițiile de muncă pentru resortisanții din țările terțe care sunt rezidenți legali pe teritoriul UE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

În data de 17 aprilie a.c., Comisia Europeană şi Înaltul 

Reprezentant al UE au prezentat comunicarea comună – Uniunea 

Europeană, America Latină şi zona Caraibilor (ALC) - unirea forţelor 

pentru un viitor comun. Prezenta comunicare propune consolidarea 

parteneriatului politic al UE cu ALC, prin stabilirea unei viziuni pentru un 

parteneriat biregional mai solid și modernizat, în contextul unor realități 

mondiale și regionale în schimbare. Aceasta urmărește să ofere o 

direcție strategică acțiunii externe a UE față de ALC, în conformitate cu 

principiile stabilite în Strategia globală pentru politica externă și de 

securitate a Uniunii Europene, Consensul european privind dezvoltarea 

Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, comunicarea „Comerț pentru 

toți” și directivele de negociere pentru un acord de parteneriat între UE 

și grupul statelor din Africa, zona Caraibilor și Pacific.  

ÎNALTUL REPREZENTANT PENTRU AFACERI EXTERNE ŞI POLITICA DE 

SECURITATE/VICEPREŞEDINTE AL COMISIEI EUROPENE, DNA FEDERICA 

MOGHERINI 

Uniunea Europeană, America Latină şi zona Caraibilor: unirea forţelor pentru 
un viitor comun 

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/joint_communication_to_the_european_parliament_and_the_council_-_european_union_latin_america_and_the_caribbean_-_joining_forces_for_a_common_future.pdf


 
 

 

Cu această ocazie, Înaltul Reprezentant al UE, dna Federica Mogherini a declarat: „ (...) ţările din 

America Latină, zona Caraibilor și Europa au legături sociale, culturale și economice profunde, o istorie 

lungă dedicată muncii comune pentru pace și prosperitate și împărtășesc același atașament al 

cooperării şi multilateralismului. Prin această comunicare, punem baza pentru consolidarea, în 

continuare, a colaborării noastre, de dragul popoarelor noastre și al întregii lumi." 

De-a lungul timpului Uniunea Europeană și țările din America Latină și Caraibe (LAC) au dezvoltat 

una dintre cele mai integrate relații politice și economice și au încheiat 27 acorduri de asociere, comerț 

sau politice și de cooperare. În continuare, Uniunea Europeană își doreşte să consolidează parteneriatul 

politic, concentrându-se pe 4 priorități - prosperitate, democrație, reziliență și guvernanță 

mondială eficace. Pentru fiecare dintre aceste priorități, comunicarea propune o serie de domenii și 

inițiative concrete, care să fie puse în aplicare prin intermediul unui angajament mai bine conturat și 

direcționat al UE în regiune: 

▪ asociere pentru prosperitate - prin susținerea creșterii durabile și a locurilor de muncă 

decente, reducerea inegalităților socio-economice, trecerea la o economie digitală, verde și 

circulară, precum și consolidarea și aprofundarea relațiilor de comerț și investiții; 

▪ asociere pentru democrație - prin consolidarea respectării drepturilor omului, inclusiv a 

egalității de gen şi emaniciparea femeilor şi fetelor, consolidarea poziţiei societății civile, 

asigurarea unor instituţii democratice şi a unor procese electorale credibile, transparente şi 

incluzive; 

▪ asociere pentru rezilienţă - prin îmbunătățirea rezilienţei la schimbările climatice, a mediului 

și a biodiversității; combaterea inegalităților prin impozitarea echitabilă și prin protecția 

socială; securitatea cetăţenilor şi combaterea crimei organizate și aprofundarea dialogului 

și a cooperării privind migrația și mobilitatea, în special pentru a preveni migrația ilegală şi 

traficul de ființe umane ; 

▪ asociere pentru o guvernanţă mondială eficace - prin consolidarea sistemului multilateral, 

inclusiv pentru guvernanța climatică și de mediu; intensificarea cooperării în domeniul păcii 

şi al securităţii și punerea în aplicare a Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă. 

Cooperarea în sprijinul punerii în aplicare a acestor angajamente internaționale comune va 

constitui o componentă esențială a noului cadru cuprinzător, care va necesita angajamentul la nivel 

local, național, regional și mondial, precum și participarea activă a societății civile. 
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În  perioada 15 - 18 aprilie 2019, deputații europeni și-au desfășurat activitatea în 

cadrul unor comisii parlamentare și au participat la ultima sesiune a plenului  Parlamentului 

European, din această legislatură, la Strasbourg – Franța.  

 

Copiii luptă pentru mediu 

Greta Thunberg4,  o tânără din Suedia, în vârstă 

de numai 16 ani, care a inspirat o mișcare 

internațională denumită  „Strike School for Climate”, 

a participat la reuniunea publică a Comisiei pentru 

mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

(ENVI), în 16 aprilie a.c. 

În discursul său, Greta Thunberg a solicitat 

„schimbări permanente și fără precedent în toate 

domeniile societății", pentru a combate defalcarea 

climatului și a sistemelor ecologice - reducerea 

emisiilor de CO2 cu cel puțin 50% în decurs de 10 ani.  

De asemenea, ea a invitat deputații europeni și liderii UE să își unească eforturile pentru a susține 

ideile științifice, să-și rezolve diferendele și să se concentreze asupra elaborării politicilor necesare 

sporind beneficiile. Ea a declarat că: „(…) Ceea ce facem acum nu mai poate fi anulat în curând. (…)  

Viitorul - și tot ceea ce am realizat în trecut – este, literalmente, în mâinile voastre acum”. Tânăra 

activistă pentru mediu a menționat că nu mai este mult până la viitoarele alegeri electorale europene, 

spunând că trebuie să se voteze „pentru viitoarele condiții de trai ale omului”. Copiii, care vor fi cei 

mai afectați, se duc în stradă, ca să-și facă auzită vocea. „(…) Trebuie să ne ascultați și pe noi, cei 

                                                           
4 Copiii școlari din întreaga lume au participat la greve fiind nemulțumiți că guvernele lor fac prea puțin pentru a combate 

schimbările climatice. Grevele fac parte dintr-o mișcare internațională în creștere numită ”Strike School for Climate”. În loc să 
meargă la școală, ei participă la  proteste stradale. Mișcarea a început în luna august 2018, când eleva Greta Tintin Eleonora 

Ernman Thunberg a stat în fața guvernului suedez, în fiecare zi de vineri, ținând o pancartă cu mesajul „Greva școlară pentru 
climă". Fotografiile ei au devenit cunoscute în mediul on-line. Elevii și studenții s-au organizat și s-au inspirat din  acțiunile 
domnișoarei Thunberg. 

DIN ACTIVITATEA SĂPTĂMÂNII 

COMISII 
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care nu putem vota încă.  Trebuie să votați pentru noi, pentru copii și nepoți”. În acest context, unii 

dintre deputații europeni au susținut ca vârsta de vot să fie stabilită la 16 ani în UE. 

Deputații europeni au salutat implicarea Gretei Thunberg și au subliniat activitatea parlamentară 

constantă în domeniul energiei curate, a economiei circulare, a impozitării echitabile a aviației și a 

altor politici de mediu, recunoscând, în același timp, că este nevoie de mult mai mult și mult mai rapid.  

La aceeași întâlnire a participat și dna Melania-Gabriela Ciot, secretar de stat, în calitate de 

reprezentant special al Guvernului României pe perioada Președinției rotative a Consiliul UE.  

În intervenția sa, demnitarul român a mulțumit activistei Gretei Thunberg pentru acțiunile de 

conștientizare, a nevoii de a acționa în acest domeniu, menționând faptul că „o transformare socială 

și economică rapidă și comprehensivă este indispensabilă”. În pregătirea strategiei UE pe termen lung 

se ia în discuție viziunea strategică pe termen lung pentru o economie prosperă, modernă, competitivă 

și neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei până în 2050. „O planetă curată pentru 

toți”, lansată de Comisia Europeană în luna noiembrie 20185, este un document în care se analizează 

soluțiile care ar reduce emisiile de gaze cu efect de seră între 80%-100% până în anul 2050. 

Uniunea Europeană trebuie să ia în considerare specificitățile fiecărui stat membru și fiecărei 

regiuni și să se asigure că se vor înființa noi locuri de muncă în sectoarele unde acestea au fost 

pierdute, a subliniat dna Melania-Gabriela Ciot. În context, a arătat că tranziția la o economie verde 

oferă potențial de creștere economică și permite crearea de noi locuri de muncă în domenii precum 

energia regenerabilă, construcții și renovări, motiv pentru care investițiile în inovație trebuie să fie 

impulsionate pentru a asigura protejarea industriei de presiunea competiției la nivel global. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 COM(2018)773 - Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social, 
Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții - O planetă curată pentru toți. O viziune europeană strategică pe termen 
lung pentru o economie prosperă, modernă, competitivă și neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2018:0773:FIN:RO:PDF
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Deputații europeni adoptă, înainte 

de alegeri, o serie de măsuri privind 

Europa socială  

Parlamentul European a adoptat, în 16 

aprilie a.c., cadrul legislativ privind 

Autoritatea Europeană a Muncii6 și 

transparența și previzibilitatea condițiilor de 

muncă în Uniunea Europeană7. 

Autoritatea europeană a muncii ar fi 

trebuit să funcționeze din acest an, iar mai 

mult de 100 de angajați ar trebui să 

contribuie la soluționarea cel puțin a unei 

părți a acestei probleme prin sprijinirea luptei 

împotriva fraudei, în special printr-o acțiune 

de coordonare între diferitele sisteme de 

inspecție a muncii ale statelor membre. De 

asemenea, ar trebui să faciliteze inspecțiile la 

locul de muncă care implică personal din alt 

stat și ar putea oferi servicii administrative și 

de traducere. Executivul UE dorește să 

                                                           
6 Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului 

European și al Consiliului de instituire a unei Autorități Europene a Muncii - COM(2018)0131 –2018/0064(COD) și Poziția 
Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 aprilie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/... al 

Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei Autorități Europene a Muncii, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 
883/2004, a Regulamentului (UE) nr. 492/2011 și a Regulamentului (UE) 2016/589 și de abrogare a Deciziei (UE) 2016/344 (Text 
cu relevanță pentru SEE și Elveția) 
7 Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2019 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European 
și a Consiliului privind transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea Europeană - COM(2017)0797 –

2017/0355(COD) și Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 aprilie 2019 în vederea adoptării Directivei 
(UE) 2019/... a Parlamentului European și a Consiliului privind transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea 
Europeană 

înființeze o nouă agenție europeană care să 

supravegheze conflictele de muncă 

transnaționale și numărul tot mai mare de 

lucrători care circulă în cadrul Uniunii. 

Autoritatea Europeană a Muncii  ar putea 

avea sediul într-unul dintre cele 5 state care 

nu găzduiesc nici o agenție europeană - 

Bulgaria, Croația, Cipru, România sau 

Slovacia. 

Parlamentarul european Siegfried 

Muresan (PPE) a solicitat Guvernului român  

„să pregătească de urgență o candidatură 

serioasă” pentru găzduirea de către România 

a sediului Autorității Europene a Muncii: „(…) 

Țara noastră pornește cu cele mai mari șanse 

să găzduiască această nouă agenție fiind una 

dintre cele 5 state membre care nu găzduiesc 

nici o instituție a Uniunii Europene. (...) Dintre 

toate aceste state, România are cea mai mare 

DIN ACTIVITATEA SĂPTĂMÂNII 

PLEN 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0379+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0379+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0379+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2018:0131:FIN:RO:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2017:0797:FIN:RO:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2017:0797:FIN:RO:PDF
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întindere și o populație mai mare decât toate 

celelalte 4 state la un loc.”  

Autoritatea Europeană a Muncii este 

considerată noul braț armat al UE în lupta 

împotriva dumpingului social. „(…) Lupta 

împotriva dumpingului social necesită o 

coordonare reală la nivel european. (…) 

Această autoritate va face piața muncii mai 

echitabilă în Europa prin combaterea fraudei 

și abuzurilor și facilitarea mobilității 

cetățenilor” – a precizat deputatul socialist 

Christine Revault de Allonnes Bonnefoy.  

Un alt dosar adoptat a fost cu privire la 

drepturile minime pentru lucrătorii care 

lucrează în condiții precare. Legislația acordă 

o serie de drepturi minime lucrătorilor 

ocazionali, stagiarilor sau celor care lucrează 

pentru anumite platforme (Uber sau 

Deliveroo), care nu sunt acoperite suficient de 

legislația privind ocuparea forței de muncă. 

Textul adoptat de deputații europeni 

garantează că lucrătorii vor trebui să aibă 

informații exacte cu privire la contractul lor, 

în special la programul de lucru, pentru a 

avea o anumită previzibilitate, măsură care ar 

trebui să faciliteze combinarea mai multor 

posturi sau activități, ori timp de studii pentru 

studenții salariați: „(…) Această directivă este 

primul pas, gigantic, spre punerea în aplicare 

a pilonului european al drepturilor sociale și 

afectează toți lucrătorii din UE. (…) Nici un 

angajator nu poate abuza acum de 

flexibilitatea pieței forței de muncă” – a fost 

de părere raportorul Enrique Calvet Chambon 

(ALDE). 

Totodată, Parlamentul European a decis, 

în data de 18 aprilie a.c., să nu încheie 

capitolul legislativ privind lucrătorii mobili din 

UE8, ci să îl lase următorului Parlament. Cu 

291 de voturi pentru, 284 împotrivă și 6 

abțineri, deputații europeni au susținut că 

este nevoie de mai mult timp pentru 

actualizarea normelor privind coordonarea 

sistemelor de securitate socială destinate să 

protejeze accesul echitabil la securitatea 

socială, distribuind, în mod echitabil, 

obligațiile și stimulând cooperarea între 

statele membre. 

 

 

 

 

                                                           
8 COM(2016)815 - 2016/0397(COD) - Propunere de 

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL 
CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 
883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate 

socială și a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 de stabilire 

a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) 
nr. 883/2004 (Text cu relevanță pentru SEE și Elveția) – 
fișă de procedură 

https://www.europarl.europa.eu/meps/en/124287/CHRISTINE_REVAULT+D%27ALLONNES+BONNEFOY/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/129407/ENRIQUE_CALVET+CHAMBON/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/129407/ENRIQUE_CALVET+CHAMBON/home
http://ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20160815.do
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0397(COD)&l=en
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Dezbatere privind „Viitorul Europei” 

În data de 17 aprilie a.c., dl Krišjānis Kariņš,  prim-ministrul Republicii Letonia a avut loc un 

schimb de opinii asupra Viitorului Europei în plenul PE. Este cel de-al 20-lea șef de stat și de guvern 

invitat pentru a își prezenta viziunea asupra acestui subiect, împreună cu deputații europeni și cu 

reprezentanți ai Comisiei Europene, în ultima sesiune din această legislatură. 

UE trebuie să consolideze elementele de bază, a declarat prim-ministrul leton, și a  propus 4 

domenii principale ale acțiunii UE: finalizarea pieței unice, controlul frontierelor externe, realizarea 

unei tranziții inteligente către energia curată și creșterea securității. 

Pentru oamenii care își fac griji în privința locurilor de 

muncă, UE trebuie să-și consolideze instrumentul principal 

pentru crearea de locuri de muncă - piața unică. Europa 

trebuie să promoveze „campionii naționali" prin deschiderea 

pieței unice, fără a se angaja într-un mod protecționist. „(…) 

Trebuie să continuăm să distrugem barierele care ne stau în 

calea realizării pieței unice. Aceasta va genera mai multe locuri 

de muncă și mai multă bunăstare în Europa" – a precizat 

oficialul leton, separând industria și serviciile digitale ca fiind 

cele două domenii principale de acțiune. 

Pentru a evita reintroducerea frontierelor interne și 

pentru a permite instituirea unei piețe unice fără obstacole, UE trebuie să își să controleze migrația și 

să se asigure că oamenii care sosesc în UE acceptă valorile europene. „(…) Este extrem de important 

să ne menținem identitățile naționale. Sosirile trebuie să se adapteze singure” - a declarat dl Kariņš, 

sugerând că Agenția Europeană de Frontieră și Pază de Coastă (Frontex) trebuie să fie consolidată în 

continuare. 

În ceea ce privește combaterea schimbărilor climatice, premierul leton a sugerat: „(…) Dacă vrem 

cu adevărat să creștem ponderea energiei regenerabile în sistemul nostru, trebuie să deschidem 

piețele și să dereglementăm prețurile. Alegerea consumatorilor este cea care poate influența cel mai 

bine tranziția energetică. (…) Prin deschiderea piețelor de energie electrică pentru concurență și 

prețurile de pe piață, putem crește considerabil consumul de energie din surse regenerabile și vom 

crește eficiența energetică”.  

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-the-future-of-europe-with-krijnis-kari-latvian-prime-minister-introductive-speech-by-antonio-tajani-ep-president-1000_I170822-V_rv
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Abordând domeniul securității, premierul Kariņš ia îndemnat pe deputații europeni să nu 

gândească doar în termeni militari, precizând că: „(…) Țara mea cheltuiește 2% din PIB-ul său pentru 

armată. Cred că ar trebui să o facem cu toții. Dar trebuie, de asemenea, să lucrăm la consolidarea 

apărării informaționale”. Totodată a menționat că aplicarea noilor măsuri, care vor contribui la 

menținerea răspunderii platformelor social-media, nu vor mai putea permite răspândirea 

dezinformării. 

După dezbaterea din plen, prim-ministrul Kariņš a participat la o conferință comună de presă 

alături de președintele Parlamentului European, dl 

Antonio Tajani.  

 

Poliția de frontieră și garda de coastă UE: 

10.000 de angajați până în 2027 

Parlamentarii europeni au adoptat9, la data de 

17 aprilie a.c., noile  măsuri de consolidare a poliției 

de frontieră și a gărzii de coastă10, pentru o mai bună 

protecție a granițelor externe ale UE. 

Modificările aduse Agenției Europene pentru 

Poliția de Frontieră și Garda de Coastă(Frontex), 

convenite deja cu miniștrii UE11, vizează rezolvarea 

                                                           
9 Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 17 aprilie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului 
European și al Consiliului privind poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de abrogare a Acțiunii comune nr. 

98/700/JAI a Consiliului, a Regulamentului (UE) nr. 1052/2013 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului 
(UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului - COM(2018)0631 – 2018/0330(COD) 
10 COM(2018)631 - 2018/0330(COD) - Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind poliția de 

frontieră și garda de coastă la nivel European și de abrogare a Acțiunii Comune nr. 98/700/JAI a Consiliului, a Regulamentului 
(UE) nr. 1052/2013 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 2016/1624 al Parlamentului European 

și al Consiliului O contribuție a Comisiei Europene la reuniunea liderilor organizată la Salzburg, în perioada 19-20 septembrie 2018 
– fișă de procedură 
11 Parlamentul European și Consiliul au ajuns la un acord provizoriu pentru adoptarea unui nou regulament privind Garda 

Europeană de Frontieră și Coastă (EBCG). Textul vizează consolidarea protecției frontierelor externe ale UE, pe baza eforturilor 
anterioare ale instituțiilor UE de a se dezvolta un sistem european integrat de gestionare a frontierelor (EIBM). Vezi detalii în 

studiul: European Parliament Think Tank - 
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2019)637916 
 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+20190417+TOC+DOC+XML+V0//RO
https://frontex.europa.eu/
https://frontex.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0415+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
http://ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20180631.do
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0330A(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2019)637916
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20190411PHT38306/20190411PHT38306_original.jpg
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deficiențelor actuale și o abordare adecvată 

asupra nevoilor curente în materie de 

securitate și migrație.  

Printre acestea se numără și înființarea 

unei structuri permanente, care va sprijini 

țările UE, la fața locului, în sarcinile de 

control la frontiere sau de returnare, precum 

și în lupta împotriva criminalității 

transfrontaliere.  

În anul 2021, personalul operațional va 

număra 5.000 de angajați, urmând ca până în anul 2027 structura să devină pe deplin operațională, 

cu 10.000 de angajați. Acesta va include un grup de reacție rapidă pentru intervenții în situații de 

urgență și va fi alcătuit din agenți de frontieră și de coastă angajați de agenție, precum și din personal 

detașat, în mod obligatoriu, din țările UE.  

În ceea ce privește aplicarea procedurilor de returnare eficiente și o mai bună cooperare cu 

statele terțe, Frontex va identifica resortisanții ilegali și va asista autoritățile naționale în obținerea 

documentelor de călătorie. Noile norme prevăd consolidarea și cooperarea cu Biroul european de 

sprijin pentru azil, cooperarea cu țările din afara UE permițând noi acorduri dincolo de țările din 

imediata vecinătate a UE. În cadrul acestei cooperări, respectarea drepturilor fundamentale și protecția 

datelor care au caracter personal vor fi în atenția observatorilor  care vor face evaluări constante în 

cadrul activităților operaționale ale agenției. 

Raportorul Roberta Metsola (EPP, Malta) a declarat: „(…) Aceste norme vor  transforma modul în 

care Frontex se ocupă de migrație, inclusiv prin asigurarea unui personal nou – o structură nou 

constituită, cu 10.000 de polițiști de frontieră - prin stimularea luptei împotriva criminalității 

transfrontaliere, precum și protejarea drepturilor fundamentale și returnarea eficientă a celor care nu 

au dreptul la protecție. Principiul nostru a fost acela de a fi echitabili - cu cei care au nevoie de 

protecție, fermi - cu cei care nu au acest drept și duri - cu cei care caută să exploateze cele mai 

vulnerabile persoane de pe planetă. Cetățenii au cerut, iar noi am venit cu soluții - în timp record.” 

Noile reglementări vor fi supuse adoptării formale de către Consiliul UE, înainte de a intra în 

vigoare. 

 

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/118859/ROBERTA_METSOLA/home
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/security/20190404STO35073/video-10-000-eu-border-guards-to-reinforce-external-borders
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Parlamentul adoptă noi norme privind vizele de scurtă ședere 

Conform unei statistici, în prezent, călătorii din peste 100 de state trebuie să dețină viză pentru 

a intra în UE. În ultimii ani, numărul cererilor de viză a crescut cu 50%, de la 10,2 milioane - în 2009,  

la 15,2 milioane - în 2016. 

În acest context, UE simplifică procedurile de solicitare și eliberare pentru vizele de scurtă ședere 

pentru a încuraja statele terțe să coopereze în domeniul migrației12. 

După ce a adoptat13, la 16 aprilie a.c., noul cadrul de interoperabilitate între sistemele de 

informații ale UE în domeniul frontierelor și vizelor,  Parlamentul European adoptat14, la 17 aprilie 

2019,  noul Cod al UE privind vizele, agreat deja de Consiliu.  Noul cod stabilește procedurile și 

condițiile de acordare a vizelor cetățenilor din mai mult de 100 de state din afara UE, care călătoresc 

în UE pe perioade scurte (până la 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile). 

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 vor trebui depuse în 6 luni (în loc de cele 3 luni în curs) și 

cu 15 zile înainte de călătoria vizată, 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, iar copiii sub 6 ani, studenții și cercetătorii vor continua să fie scutiți de plata 

taxei de viză; 

                                                           
12 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 
13 Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2019 referitoare la propunerea modificată 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] - COM(2018)478 - 2017/0351(COD) și Poziția Parlamentului 

European adoptată în primă lectură la 16 aprilie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/... al Parlamentului European 
și al Consiliului privind instituirea unui cadru pentru interoperabilitatea dintre sistemele de informații ale UE în domeniul frontierelor 
și al vizelor și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 

2018/1726, și (UE) 2018/1861 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Deciziilor 2004/512/CE și 2008/633/JAI ale 
Consiliului 
14 Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 17 aprilie 2019 referitoare la propunerea 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) - COM(2018)0252 – 2018/0061(COD) 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/637900/EPRS_ATA(2019)637900_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0388+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0388+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO#BKMD-44
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0388+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO#BKMD-44
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+20190417+TOC+DOC+XML+V0//RO
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/?uri=CELEX:52018PC0478
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0416+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
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▪ condiția 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; 

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

gestiona cererile de viză în țările din afara UE în care nu sunt nici prezenți, nici reprezentați;  

▪ introducerea unor vize cu intrări multiple pentru călătorii care se deplasează mai mult. 

Cooperarea privind readmisia din partea țărilor terțe vizează dispoziții cum ar fi taxele de viză, 

timpul necesar pentru emiterea deciziilor privind cererile și durata de valabilitate a vizei cu intrări 

multiple ș.a. Măsurile vor fi adaptate în funcție de cooperarea  „suficientă” a unei țări terțe, sau, în 

mod alternativ, „insuficient” în ceea ce privește readmiterea migranților ilegali, în urma unei evaluări 

complete și obiective realizate anual de Comisia Europeană. 

Raportorul Juan Fernando López Aguilar (S&D, ES) a declarat: „(…) După ani de negocieri, am 

reușit să ajungem la o înțelegere ambițioasă pentru a actualiza și simplifica procedurile de vize ale UE. 

Scopul nostru este de a facilita călătoriile legitime pentru turism, afaceri și comerț, consolidând, în 

același timp, securitatea internă și stabilind mecanisme de prevenire a abuzurilor. De asemenea, am 

reușit să introducem stimulente pentru țările care cooperează în schimburi și nu numai sancțiuni pentru 

cei care nu cooperează”.  

Textul propus trebuie adoptat oficial de către Consiliul UE. Modificările vor fi aplicabile la 6 luni 

de la publicarea în Jurnalul Oficial al UE. 

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96812/JUAN+FERNANDO_LOPEZ+AGUILAR/home


20 

 



21 

 
 

 

 

 

 

În primele 100 de zile de mandat au fost gestionate peste 1.100 de evenimente și reuniuni, o 

medie de 11 reuniuni în fiecare zi, organizate în România și la Bruxelles. Printre acestea se numără: 

▪ Summit-ul european al orașelor şi regiunilor – eveniment dedicat sporirii convergenței 

economice, sociale și teritoriale; 

▪ Summit-ul social tripartit cu tema „O Europă mai puternică, unită și orientată spre viitor”, în 

cadrul căruia a fost susținută importanța principiului coeziunii pentru conturarea unei Europe unite, 

coezive și eficiente, astfel încât nimeni să nu fie lăsat în urmă; 

▪ Consiliul European al femeilor – unde a fost susținută o implicare mai activă și mai 

reprezentativă a femeilor în politică, promovarea femeilor în funcții de conducere, promovarea 

principiului egalității de gen și rolul sporit al femeilor pe piața muncii; 

▪ Conferința „Combaterea antisemitismului: o abordare comună pentru a proteja mai bine 

comunitățile evreiești din Europa – de la politică la acțiune”. 

A fost o perioadă extrem de densă din punct de vedere al activității legislative la nivel european, 

având în vedere că începerea campaniei pentru alegerile europene a determinat încadrarea într-un 

calendar bine determinat de negocieri cu Parlamentul European. Eforturile Președinției române a 

Consiliului UE s-au concretizat în finalizarea unui număr de 90 de dosare legislative, acestea fiind toate 

confirmate în Consiliu și în mare parte și de Parlamentul European. 

De asemenea, pe durata primelor 100 zile, Președinția română a Consiliului UE a condus 

negocierile pentru adoptarea a 24 de concluzii ale Consiliului pe diferite teme de interes la nivel 

european. 

Președinția română a Consiliului UE a asigurat reprezentarea Consiliului UE la 6 sesiuni plenare 

ale Parlamentului European, participând la 33 dezbateri pe diferite teme europene. Totodată, 

reprezentanții români au co-semnat, în calitate de Președinție a Consiliului UE,  22 acte legislative 

împreună cu Parlamentul European. 

PROGRESELE PREȘEDINȚIEI ROMÂNE A CONSILIULUI UE 

Bilanțul celor 100 de zile de exercitare a mandatului Președinției rotative a 
Consiliului Uniunii Europene 
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Pe parcursul următoarelor luni, președinția va continua dezbaterea privind viitorul UE. România 

se înscrie în rândul statelor membre care promovează consolidarea Uniunii și continuarea procesului 

de integrare europeană, de o manieră unită şi coezivă. 

 

 

100 ZILE DE #RO2019EU 

S-AU FINALIZAT 90 DE DOSARE PENTRU CETĂȚENII UE 
       (80 ÎNCHEIATE + 10 ACORDURI COMUNE PRIVIND BUGETUL PE TERMEN LUNG) 

Exemple de dosare legislative principale și beneficiile pentru cetățeni 

 

  

  

O EUROPĂ A CONVERGENȚEI 

 

 

 

DOSARE SECTORIALE DIN CADRUL FINANCIAR MULTIANUAL  

→ FONDUL EUROPEAN PENTRU APĂRARE 

O apărare europeană mai competitivă şi mai inovatoare 

Contribuția la autonomia strategică a UE  

→ FACILITATEA CONECTĂRII EUROPEI  

Finanțarea proiectelor-cheie în domenii precum transportul, digital şi energie 

Consolidarea sinergiilor între sectoare și integrarea acţiunilor climatice 

 

 ECONOMIE ȘI FINANŢE  

→ UNIUNEA BANCARĂ 

Riscuri mai puţine şi o supraveghere bancară mai bună 

Împrumuturi mai sigure pentru consumatori și mediul de afaceri 

63 

DOSARE 
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→ SUPRAVEGHERE FINACIARĂ ŞI CERINŢE DE CAPITAL PENTRU FONDURI DE 

INVESTIŢII 

Conectarea regulilor aplicabile firmelor de investiţii cu nivelul de risc al acestora 

→ REVIZUIREA SISTEMULUI EUROPEAN DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 

(SESF)  

Pieţe financiare ale UE reglementate, puternice şi stabile 

Consolidarea luptei împotriva spălării banilor 

 

 AFACERI SOCIALE ȘI OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ 

→ AUTORITATEA EUROPEANĂ A MUNCII 

Accesul la informații privind drepturile și obligațiile lucrătorilor mobili 

Consolidarea cooperării între statele membre în combaterea muncii nedeclarate 

→ CONDIȚII DE MUNCĂ TRANSPARENTE ȘI PREDICTIBILE 

Creșterea securității și predictibilității relațiilor de muncă 

Asigurarea drepturilor minime pentru lucrători 

 

 MEDIU 

→ MAI PUȚINE EMISII DE CO2 PENTRU CAMIOANE 

Transport mai nepoluant 

Combaterea schimbărilor climatice 

 

 PIAȚA UNICĂ DIGITALĂ 

→ DREPTURI DE AUTOR 

Mai multe oportunități pentru creatorii de conținut 

Excepții și licențe 

 

 TRANSPORTURI, TELECOMUNICAȚII ȘI ENERGIE 

→ PIAȚA GAZELOR NATURALE DIN UE 

Extinderea regulilor UE pentru conductele care intră pe teritoriul Uniunii din state terțe 

Mai multă consecvență și transparență pentru investitori și consumatori 

→ INFRASTRUCTURA RUTIERĂ 

Drumuri mai sigure 

Reducerea accidentelor rutiere și a vătămărilor grave 
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 AGRICULTURĂ ȘI PESCUIT 

→ REGULAMENTUL PRIVIND CERINȚELE GENERALE ALE LEGISLAȚIEI 

ALIMENTARE 

Transparența studiilor științifice în domeniul siguranței alimentare 

O încredere mai mare între consumatori, industrie și instituții 

 

  

O EUROPĂ MAI SIGURĂ 

 

 JUSTIȚIE ȘI AFACERI INTERNE 

→ POLIȚIA DE FRONTIERĂ ȘI GARDA DE COASTĂ LA NIVEL EUROPEAN 

O protecție mai bună a frontierelor externe ale UE 

Gestionarea mai eficientă în domeniul migrației 

→ SCHIMBUL DE INFORMAȚII ÎNTRE BAZELE DE DATE UE 

Controale mai eficiente la frontiere 

Combaterea migrației ilegale 

→ SECURITATEA CĂRȚILOR DE IDENTITATE 

Combaterea fraudării documentelor și a furtului de identitate 

Combaterea terorismului și a crimei organizate 

→ CODUL COMUNITAR DE VIZE 

Condiții mai bune pentru persoanele care călătoresc în scopuri legitime 

Îmbunătățirea coopererării privind readmisia migranților  în situație neregulamentară  

  

 

 

 

 

8 
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O EUROPĂ A VALORILOR COMUNE 

 

 

INSTITUȚII UE ȘI SCHIMBĂRI DEMOCRATICE 

→ ALEGERILE EUROPENE: PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

→ ASIGURAREA ALEGERILOR EUROPENE LIBERE ȘI CORECTE 

Sancțiuni pentru încălcarea normelor privind protecția datelor în cazul în care se încearcă 

influențarea rezultatelor alegerilor pentru Parlamentul European  

→ DENUNȚĂTORI 

Combaterea corupției sau a ilegalităților la locul de muncă 

O protecție mai bună a persoanele care denunță nereguli 

 

 

EGALITATEA DE GEN 

→ UN ECHILIBRU MAI BUN ÎNTRE VIAŢA PROFESIONALĂ ȘI CEA PRIVATĂ 

Concediu parental plătit 

Formule de muncă flexibile pentru părinți și îngrijitori 

 

 

 

 

BREXIT 

 

 BREXIT 

→ ERASMUS+ PROGRAMUL MOBILITĂȚII ÎN SCOP EDUCAȚIONAL 

Măsuri de contingență pentru evitarea întreruperii programului 

O perioadă până la 12 luni pentru încheierea activităților în derulare 

→ CONECTIVITATEA TRANSPORTULUI RUTIER ȘI FEROVIAR 

Evitarea perturbărilor în serviciile de transport 

 

4 

DOSARE 

15 

DOSARE 
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Statele membre ale Uniunii Europene au acordat Comisiei Europene, în data de 15 aprilie 2019, 

aprobarea să înceapă negocierile oficiale cu SUA în ceea ce privește două acorduri, unul privind 

evaluarea conformității, iar celălalt privind eliminarea taxelor vamale aferente produselor industriale. 

Aprobarea survine la doar trei luni după ce Comisia Europeană a propus mandatele și este în 

conformitate cu concluziile Consiliului European din luna martie, în cursul căruia liderii UE au solicitat 

„punerea rapidă în aplicare a tuturor elementelor declarației comune UE – SUA din 25 iulie 2018”. 

Președinția română a Consiliului UE a depus eforturi continue pentru implementarea Declarației 

comune a președinților Jean-Claude Juncker și Donald Trump din 25 iulie 2018, aceasta fiind una 

dintre prioritățile române în domeniul politicii comerciale. Declarația comună pune bazele unei noi 

etape în relația comercială dintre UE și SUA, promovând dezvoltarea schimburilor comerciale cu 

produse industriale, cooperarea în materie de reglementare a standardelor și cooperarea în procesul 

de modernizare a Organizației Mondiale a Comerțului. 

Directivele de negociere vizează două acorduri potențiale cu SUA: 

• un acord comercial axat strict pe bunuri industriale, excluzând produsele agricole; 

• un al doilea acord vizând evaluarea conformității, menit să faciliteze întreprinderilor 

dovedirea faptului că produsele lor respectă cerințele tehnice de pe ambele maluri ale Atlanticului. 

În conformitate cu directivele convenite de guvernele statelor membre ale UE, Comisia va continua 

să examineze potențialul impact economic, social și de mediu, ținând seama de angajamentele 

asumate de UE în cadrul acordurilor internaționale, inclusiv în cadrul Acordului de la Paris privind 

schimbările climatice. Această evaluare, precum și însuși procesul de negociere, se vor desfășura în 

cadrul unui dialog periodic cu Parlamentul European, cu statele membre, cu societatea civilă și cu toate 

părțile interesate relevante, în conformitate cu angajamentul Comisiei Europene în materie de 

transparență.  

COMERȚ 

15 aprilie 2019 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-502_ro.htm
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1-2019-INIT/en/pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4687_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4687_ro.htm
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O analiză economică efectuată de Comisia Europeană arată că un acord UE – SUA privind 

eliminarea taxelor vamale asupra produselor industriale ar crește exporturile UE în SUA cu 8% și 

exporturile SUA în UE cu 9% până în anul 2033. Aceasta corespunde unor creșteri suplimentare de 27 

miliarde EUR ale exporturilor UE și de 26 miliarde euro ale exporturilor SUA. 

 

 

Cea de-a treia reuniune a Consiliului 

agricultură și pescuit, din acest an, s-a 

desfășurat sub egida Președinției române și a 

fost prezidată de către ministrul agriculturii și 

dezvoltării rurale, dl Petre Daea.  

Pe ordinea de zi s-au aflat teme referitoare 

la pachetul de reformă a politicii agricole comune 

(PAC)15 pentru perioada post 2020 și situația 

principalelor piețe agricole. 

În deschiderea reuniunii, ministrul 

agriculturii și dezvoltării rurale, dl Petre Daea, a declarat: „(...) Ambiția politicii agricole comune în 

domeniul mediului reprezintă un element-cheie al reformei care va aduce beneficii nu numai pentru 

                                                           
15 Regulamentul privind planurile strategice PAC; 

  Regulamentul privind finanțarea gestionarea și monitorizarea PAC; 
  Regulamentul de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole 

REUNIUNEA CONSILIULUI AGRICULTURĂ ȘI PESCUIT (AGRIFISH) 

Luni, 15 aprilie 2019, Bruxelles 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1985
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9645-2018-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9634-2018-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9556-2018-INIT/en/pdf
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fermieri, ci și pentru toți cetățenii europeni care doresc 

alimente durabile și un viitor ecologic. Clima, 

biodiversitatea, calitatea apei, sănătatea animalelor și a 

plantelor sunt doar câteva dintre problemele pe care le-am 

discutat în vederea asigurării unei securități alimentare 

durabile.” 

În cadrul unei sesiuni publice, miniștrii au avut un 

schimb de opinii cu privire la „noua arhitectură verde” 

propusă de către Comisia Europeană, referitor la pachetul 

de reformă a politicii agricole comune (PAC) post-2020. 

Miniștrii au fost invitați să răspundă la întrebări privind 

oportunitatea unui nivel mai ridicat de ambiție în domeniul 

mediului și al climei și intensificarea condiționalității, cât şi 

privind noile scheme ecologice din cadrul pilonului I și 

angajamentele privind clima și gestionarea mediului din 

cadrul pilonului II. 

 Recunoscând rolul esențial pe care PAC și fermierii îl 

pot juca în ceea ce privește protecția mediului și a climei, 

mai multe delegații au susținut creșterea nivelului de 

ambiție, în timp ce altele au considerat că sunt necesare resurse financiare adecvate care să susțină o 

astfel de creștere, în condiții de concurență echitabilă între statele membre. 

În timp ce unii dintre participanți au evidențiat necesitatea de a se asigura o condiționalitate 

sporită și flexibilă, alţii au solicitat raționalizarea sau chiar eliminarea unor standarde climatice și de 

mediu.  

În continuarea lucrărilor, s-a ajuns la un acord cu privire la stimularea și recompensarea adecvată 

a agricultorilor pentru bunurile pe care le produc și au fost exprimate opinii diferite cu privire la posibila 

scutire a micilor fermieri de la sancțiunile impuse în temeiul sistemului de condiționalitate, din cadrul 

planurilor strategice PAC.  
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Referitor la regimul juridic al schemele ecologice, unele dintre delegații și-au exprimat susținerea 

pentru propunerea Comisiei care reglementează caracterul obligatoriu al acestora, în timp ce altele au 

considerat mai potrivit un caracter voluntar. 

 În continuare, miniștrii au adoptat propunerea Comisiei prin care se vor aloca cel puțin 30% din 

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) pentru măsuri în domeniul climei și al 

mediului. 

În marja reuniuni, Comisia Europeană și președintele Grupului operativ pentru Africa rurală, dl 

Tom Arnold, au informat Consiliul cu privire la raportul final al grupului operativ publicat în data de 7 

martie a.c. Raportul identifică modalități de susținere a dezvoltării economice durabile și favorabile 

incluziunii, în zonele rurale africane. 

În continuare, Comisia a prezentat Consiliului evoluțiile recente ale principalelor piețe agricole. 

Conform acestora, majoritatea piețelor sunt stabile, cu excepția sectoarelor zahărului, cărnii de pasăre 

și cărnii de vită, care se confruntă cu fluctuații și care prin urmare trebuie să fie monitorizate 

îndeaproape. 

 

În contextul exercitării de către România a Președinției 

Consiliului Uniunii Europene, Ministerul sănătății a organizat 

reuniunea informală a miniștrilor sănătății din statele membre 

ale UE care a fost prezidată de către Ministrul român al sănătății, 

dna Sorin Pintea. La eveniment au participat peste 140 de 

delegații din statele membre ale UE. 

Potrivit declarației ministrului român „(…) agenda 

discuțiilor a cuprins subiecte din domeniul sănătății  care au a 

fost abordate dintr-o perspectivă politică și strategică. Temele 

REUNIUNEA INFORMALĂ A MINIȘTRILOR SĂNĂTĂȚII 

14-15 aprilie București, Palatul Parlamentului 
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propuse, respectiv accesul pacienților la medicamente inovatoare și mobilitatea pacienților, în special 

a celor cu boli rare și cu vârsta sub 18 ani, reprezintă priorități ale programului Președinției României 

la Consiliul UE în domeniul sănătății, pe care le-am abordat cu mai multă profunzime, în beneficiul 

pacientului european. De altfel, România va continua eforturile pentru a face progrese cu privire la 

temele din cadrul agendei cu impact și beneficii pentru starea de sănătate a pacienților europeni. Scopul 

principal al activităților pe care le avem în această perioadă, îl reprezintă garanția accesului la sănătate 

pentru toți cetățenii europeni”. 

În continuare dna Sorina Pintea a mai afirmat: „(…) În decursul Președinției române la Consiliul 

UE s-au înregistrat progrese esențiale cu privire la teme  de actualitate și cu impact direct asupra 

pacientului, precum evaluarea tehnologiilor medicale, vaccinarea și rezistența la anti-microbiene, e-

health.” 

Miniștrii europeni au susținut o dezbatere cu privire la acțiunile întreprinse la nivel național și la 

nivelul UE pentru facilitarea accesului rapid la medicamente inovatoare și scumpe, context în care au 

acordat o atenție deosebită pacienților cu boli rare. Aceștia și-au propus să identifice posibilitățile prin 

care pacienții pot să continue tratamentul, după momentul obținerii autorizației de punere pe piață a 

unui medicament și până la adoptarea deciziei privind rambursarea medicamentelor în cauză. 

Lucrările din cadrul celei de-a doua sesiuni s-au concentrat pe teme privind mobilitatea pacienților 

și asigurarea accesului la servicii medicale pentru pacienții cu boli rare, în special a pacienților cu vârsta 

sub 18 ani. 

Reprezentanții statelor membre au dezbătut punerea în aplicare a Directivei 2011/24 / UE privind 

drepturilor pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere. 

Cu acest prilej ministrul român al sănătății a declarat că „(…) importantă pentru îmbunătățirea 

accesului la asistența medicală transfrontalieră planificată este informația clară. Disponibilitatea 

informațiilor și a orientărilor adecvate poate reduce povara administrativă a cererilor repetitive și a 

procedurilor administrative inutile care decurg din procesul de autorizare și de rambursare prealabilă. 

Rapoartele Comisiei și ale Parlamentului European cu privire la punerea în aplicare a directivei identifică 

o serie de domenii în care îmbunătățirea informațiilor și creșterea transparenței procesului de 

rambursare ar putea informa mai bine pacienții care solicită asistență medicală transfrontalieră”. 
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În cadrul sesiunii de lucru dedicată mobilității pacienților, miniștrii sănătății au mai avut un schimb 

de opinii în vederea identificării politicilor și a procedurilor necesare integrării Rețelelor Europene de 

Referință (ERN) în sistemele de sănătate ale statelor membre.  

 

În contextul exercitării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene, Ministerul 

culturii și identității naționale a organizat reuniunea informală a miniștrilor culturii care a fost prezidată 

de ministrul român, dl Valer Daniel Breaz. 

În prima parte a Consiliului informal s-a abordat tematica privind finanțarea și inovarea 

sectoarelor culturale și creative, o componentă de lucru importantă la nivel european, în contextul în 

care aceste domenii de acțiune se confruntă cu noi provocări, generate de evoluțiile digitale. 

„(…) Una dintre prioritățile Președinției române este 

reprezentată de crearea de noi oportunități pentru sectoarele 

culturale și creative din Uniunea Europeană. Reuniunea de la 

București a abordat teme privind modalitățile de intensificare 

a eforturilor comune ale statelor membre și ale instituțiilor 

europene, în vederea încurajării inițiativelor antreprenoriale și 

a utilizării mecanismelor inovatoare de finanțare, care vor 

facilita dezvoltarea industriilor culturale și creative și vor 

atrage publicul larg”, a declarat ministrul culturii și identității 

naționale, Valer-Daniel Breaz. 

În cea de-a doua parte a dezbaterii s-a abordat tematica patrimoniului cultural, valorificând 

moștenirea și dinamica generată de Anul European al Patrimoniului Cultural 2018, care a însumat un 

număr de peste 18.000 de evenimente și 10 milioane de beneficiari direcți și indirecți, reprezentând 

astfel un succes incontestabil. 

REUNIUNEA INFORMALĂ A MINIȘTRILOR CULTURII 

 DIN STATELE MEMBRE 

Marți, 16 aprilie București, Palatul Parlamentului 
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„(…)Anul European al Patrimoniului a fost, fără îndoială, o sursă de inspirație pentru acțiunile care 

vor fi întreprinse la nivel național. Obiectivul nostru vizează menținerea patrimoniului pe agenda UE, 

prin continuarea măsurilor de sprijin care să asigure implicarea tinerilor, încurajarea turismului local și 

promovarea mesajelor pozitive despre identitatea europeană și despre valorile noastre comune”, a mai 

spus ministrul culturii și identității naționale. 

Totodată, în cadrul reuniunii informale majoritatea miniștrilor a semnat o declarație cu privire la 

rolul culturii în agenda politică europeană. Conform declarației, statele membre UE și-au exprimat 

solidaritatea cu poporul francez, în urma incendiului care a afectat Catedrala Notre-Dame de la Paris, 

un simbol neprețuit în memoria culturală europeană. „(…)Ne exprimăm simpatia și solidaritatea cu 

poporul francez ca urmare a tragediei de la Notre-Dame, care afectează o emblemă a patrimoniului 

cultural european", a menționat dl Valer-Daniel Breaz. 
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 Deputații europeni au dezbătut marți, 16 

aprilie 2019, în cadrul ultimei sesiuni plenare de la 

Strasbourg, concluziile reuniunii Consiliului 

European din 10 aprilie 2019 privind retragerea 

Regatului Unit din Uniunea Europeană. Atât 

Președintele Consiliului European, dl Donald Tusk, 

cât și președintele Comisiei Europene, dl Jean-

Claude Juncker, au susținut declarații. 

În deschiderea sesiunii plenare, președintele 

Comisiei Europene, dl Jean-Claude Juncker a spus 

că „(…)Ne aflăm într-o vacanță de Brexit, ne 

concentrăm pe o agendă pozitivă. Dorim să protejăm integritatea tututror instituțiilor europene. Nu e 

nevoie să discutăm despre acest dosar în fiecare săptămână. Este foarte clar că Brexit nu poate fi 

hotărât în afara exercițiului democratic.” 

BREXIT 

Dezbaterea din plenul PE privind retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană 
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De asemenea, dl Jean-Claude Juncker i-a trimis o declarație scrisă din partea Comisiei Europene 

președintelui grupului parlamentar ALDE din PE, dl Guy Verhofstadt, negociator privind Brexit-ul din 

partea Parlamentului European. „(…)Această declarație reflectă angajamentul Comisiei Europene de a 

colabora îndeaproape cu Parlamentul European, așa cum am făcut în timpul negocierilor privind Brexit. 

Transparența deplină și lucrul în echipă dintre Comisie și Grupul de coordonare privind Brexit au fost 

forța noastră în negocierile privind Brexit și doresc să continui aceste bune practici în timpul punerii în 

aplicare a acordului de ieșire a Regatului Unit din Marea Britanie. Atunci când deciziile importante vor 

trebui luate, Comisia Europeană va implica îndeaproape Parlamentul European și va ține cont în cea 

mai mare măsură de opiniile acestuia”, se arată în declarația trimisă din partea Comisiei Europene. 

În discursul său din sesiunea plenară, dl Donald Tusk, președinte al Consiliului European a 

menționat: „(…)Sper ca Regatul Unit să folosească în cel mai bun mod posibil această prelungire. 

Consiliul așteaptă un mesaj clar din partea Regatului Unit. (…) Am propus această schimbare pentru 

că vine cu avantaje, doar o prelungire extinsă ne asigură că avem toate opțiunile, mai ales dacă 

cetățenii britanici doresc să se rezgândească asupra deciziei de părăsire a Uniunii Europene.” 

În această prelungire a procesului Brexit există și un dezavantaj. Regatul Unit va participa la 

alegerile europene, dacă nu se va ratifica un acord înainte de acestea. Însă, dl Tusk a asigurat 

europarlamentarii britanici că „(…)vor fi membri cu drepturi deplinde, vorbesc despre asta aici, pentru 

că mă opun ideii ca Regatul Unit să fie tratat ca un stat de mâna a doua. De ambele părți ale canalului 

ne considerăm epuizați, dar nu este o scuză să scăpăm de acest subiect doar pentru că am obosit, 

orice s-ar întâmpla suntem legați unii de alții și suntem prieteni apropiați.” 
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