
 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 Nr. 1/2020 

         

DIRECŢIA PENTRU UNIUNEA EUROPEANĂ 

SINTEZA ACTIVITĂŢILOR EUROPENE 



2 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Există o preocupare crescândă pentru 
cooperare și implicare în luarea deciziilor, 

fără a se periclita actul de guvernare 
european - cât mai aproape de interesele 

comunităților. În ultimul deceniu, s-au făcut 
eforturi pentru consolidarea principiului 

subsidiarității în legislația UE. Tratatele UE 
au conferit parlamentelor naționale dreptul  
de a se exprima cu privire la proiectele de 

acte legislative ale Uniunii. 

„Parlamentele naționale contribuie, în mod 
activ, la buna funcționare a Uniunii.”  

 

„În temeiul principiului 

cooperării loiale, Uniunea 

și statele membre se 

respectă și se ajută 

reciproc în îndeplinirea 

misiunilor care decurg din 

tratate.” 

 

„În conformitate cu principiile 

statului de drept, toate autoritățile 

publice trebuie să acționeze 

întotdeauna în limitele stabilite de 

lege, respectând valorile 

democrației și ale drepturilor 

fundamentale, precum și sub 

controlul unor instanțe de judecată 

independente și imparțiale.” 

 

„De fiecare dată când principiile 

democratice sunt restrânse în UE,  

vocea Uniunii la nivel global își pierde 

din intensitate. Nu putem fi în măsură 

să promovăm libertatea mass-media și 

statul de drept în vecinătatea noastră, 

decât dacă dispunem de mijloace de 

informare libere și de instanțe 

judecătorești independente în UE.” 
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Aproximativ 20 000 de tineri în vârstă de 18 ani urmează să primească un 

permis de călătorie în cadrul celei de-a patra, și ultima, rundă a 
inițiativei DiscoverEU, care a atras în jur de 75 000 de cereri din întreaga Europă. 
Acești tineri europeni, aleși pe baza unor criterii de selecție prestabilite și a unor 
cote specifice per stat membru, pot călători între 1 aprilie și 31 octombrie 2020 
timp de până la 30 de zile. 

Comisia Europeană a lansat DiscoverEU în iunie 2018, în urma unei propuneri 
a Parlamentului European. În cadrul primelor trei runde de solicitări, aproximativ 
50 000 de tineri au avut posibilitatea de a călători în Europa. Pentru 2020, 
Parlamentul European a aprobat alocarea sumei de 25 milioane EUR pentru 
DiscoverEU.  

 

 

COMISIA 

EUROPEANĂ 
 

 

PROMOVAREA MODULUI DE VIAȚĂ EUROPEAN  

DiscoverEU 
 

https://europa.eu/youth/discovereu_ro
https://europa.eu/youth/discovereu_ro
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Pentru ca Uniunea Europeană să devină, până în 2050, neutră din punct de 

vedere climatic este nevoie de investiții semnificative atât din partea UE și a 

sectorului public național, cât și din partea sectorului privat. Tranziția Europei către 

o economie sustenabilă implică eforturi semnificative în privința investițiilor în 

toate sectoarele: pentru atingerea țintelor actuale în materie de climă și energie 

pentru 2030 va fi nevoie de investiții suplimentare de 260 de miliarde de euro pe 

an până în 2030. 

În acest context, Comisia Europeană a prezentat1, în 14 ianuarie 2020, Planul 

de investiții pentru Pactul ecologic european – Planul de investiții pentru o Europă 

durabilă și Mecanismul pentru o tranziție justă. 

Planul de investiții al Pactului ecologic european (EGDIP) este denumit și 

Planul de investiții pentru o Europă durabilă (SEIP). Pentru a atinge obiectivele 

stabilite în Pactul ecologic european, Planul va mobiliza cel puțin o mie de miliarde 

EUR pentru investiții durabile în decursul următorilor zece ani. Mecanismul pentru 

o tranziție justă, care este parte a acestui plan, va urmări să asigure o tranziție 

echitabilă și justă către o economie verde. Mecanismul va mobiliza, în perioada 

 
1 A se vedea Comunicarea Comisiei privind Planul de investiții pentru o Europă durabilă, Propunere de 

regulament de instituire a Fondului pentru o tranziție justă, Modificări ale Regulamentul privind dispozițiile comune 
 

PACTUL ECOLOGIC EUROPEAN  

Finanțarea tranziției către o economie verde 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_48
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_50
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_50
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_52
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_52
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2021-2027, investiții în valoare de cel puțin 100 de miliarde EUR în sprijinul 

lucrătorilor și al cetățenilor din regiunile cele mai afectate de tranziție.  

Planul de investiții al Pactului ecologic european urmărește trei aspecte 

principale: 

• în primul rând, va suplimenta nivelul finanțării destinate tranziției și 

va mobiliza, în următorii zece ani, cel puțin o mie de miliarde EUR din bugetul UE și 

din instrumentele financiare înrudite, în special din InvestEU, pentru a sprijini 

investițiile durabile; 

• în al doilea rând, va crea un cadru propice în care investitorilor din 

sectorul privat și din sectorul public să le fie mai ușor să facă investiții durabile; 

• în al treilea rând, va sprijini administrațiile publice și promotorii de 

proiecte să identifice, să structureze și să execute proiecte durabile. 
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În timp ce Planul de investiții al Pactului ecologic european este axat pe 

modalitatea în care obiectivele acestui plan pot fi sprijinite în ansamblul lor, 

Mecanismul pentru o tranziție justă se adresează în mod specific regiunilor care 

vor fi mai afectate de schimbare, pentru a avea garanția că adaptarea către 

neutralitatea climatică este în beneficiul tuturor. 

 

Mecanismul pentru o tranziție justă este structurat în jurul a trei piloni de 

finanțare:  

• Fondul pentru o tranziție justă  

Noul fond va avea propriul său pachet financiar în cadrul bugetului UE, care, 

conform propunerii Comisiei, ar urma să fie de 7,5 miliarde EUR, în plus față de 

suma indicată în propunerea sa privind bugetul pe termen lung. Fondul face 

obiectul unei noi propuneri legislative prezentate împreună cu Planul de investiții 

al Pactului ecologic european. Pentru fiecare euro acordat din partea Fondului 

pentru o tranziție justă, statele membre vor contribui cu minimum 1,5 EUR și 

maximum 3 EUR din partea Fondului european de dezvoltare regională și a 

Fondului social european Plus. Aceste resurse de la bugetul UE vor fi completate 

printr-o cofinanțare națională, în conformitate cu normele politicii de coeziune. 

Cumulată, suma rezultată se va situa între 30 și 50 de miliarde EUR în perioada 

2021-2027. Fondul va oferi, în principal, granturi în regiunile în care există un 

număr mare de persoane care lucrează în sectoarele cărbunelui, lignitului, șisturilor 

bituminoase și turbei sau în regiunile în care există sectoare industriale cu emisii 
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mari de gaze cu efect de seră. Fondul le va oferi, de exemplu, sprijin lucrătorilor să 

își dezvolte aptitudinile și competențele pentru piața forței de muncă a viitorului, 

va susține IMM-urile, dar va crea și noi oportunități economice care vor genera 

locuri de muncă în aceste regiuni. De asemenea, va facilita investițiile în tranziția 

către o energie curată, de exemplu în eficiența energetică; 

• o schemă specifică pentru o tranziție justă în cadrul InvestEU, care va 

mobiliza investiții în valoare de până la 45 de miliarde EUR. Aceasta va atrage 

investiții private în beneficiul regiunilor celor mai afectate și va ajuta economiile 

acestora să identifice noi surse de creștere. De exemplu, schema ar putea include 

proiecte de decarbonizare, de diversificare economică a regiunilor, proiecte 

energetice, de transporturi și de infrastructură socială. Schema va funcționa în 

conformitate cu principiile care definesc InvestEU, potrivit cărora o parte a 

finanțării oferite prin InvestEU trebuie să se axeze pe obiectivele tranziției juste. 

Obiectivul de a genera investiții în valoare de până la 45 de miliarde EUR 

corespunde unei previziuni de aproximativ 1,8 miliarde EUR din partea bugetului 

UE pentru programul InvestEU;  

• o facilitate de împrumut pentru sectorul public cu Banca Europeană 

de Investiții (BEI), sprijinită din bugetul UE, care va mobiliza investiții cuprinse între 

25 și 30 de miliarde EUR. Aceasta va fi utilizată pentru împrumuturi concesionale 

pentru sectorul public, de exemplu pentru investiții în infrastructura energetică și 

de transporturi, în rețelele de termoficare și în renovarea sau izolarea clădirilor. 



9 
 

Facilitatea de împrumut se va baza pe o contribuție de 1,5 miliarde EUR de la 

bugetul UE și pe un împrumut BEI în valoare de 10 miliarde EUR pe risc propriu. În 

martie 2020, Comisia va prezenta o propunere legislativă de instituire a acestei noi 

facilități de împrumut pentru sectorul public. 

Miza Mecanismului pentru o tranziție justă este mai largă decât aceea de a 

oferi pur și simplu finanțare: bazându-se pe o platformă pentru o tranziție justă, 

Comisia va oferi, de asemenea, asistență tehnică statelor membre, regiunilor și 

investitorilor și se va asigura că sunt implicate în mod adecvat în proces 

comunitățile afectate, autoritățile locale, partenerii sociali și organizațiile 

neguvernamentale. Platforma va permite schimburile bilaterale și multilaterale de 

experiență privind lecțiile învățate și de cele mai bune practici în toate sectoarele 

afectate. De asemenea, Comisia va facilita realizarea de investiții în procesul de 

tranziție prin garantarea faptului că în cadrul de reglementare se oferă stimulente 

adecvate în acest sens. 
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Comisia Europeană a prezentat, în 14 ianuarie 2020, o comunicare2 

privind construirea unei Europe sociale puternice pentru tranziții juste. 

Această comunicare stabilește modul în care politica socială va contribui la 

depășirea provocărilor și la valorificarea oportunităților, propunând acțiuni 

la nivelul UE pentru lunile următoare și solicitând opinii cu privire la acțiunile 

suplimentare din domeniul ocupării forței de muncă și al drepturilor sociale. 

Comunicarea prezintă calea către un plan de acțiune pentru punerea în 

aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale. Aceasta prezintă 

inițiative la nivelul UE care sprijină punerea în aplicare a pilonului și lansează 

o amplă dezbatere cu toate țările și regiunile UE, precum și cu toți partenerii 

europeni: Parlamentul European și parlamentele naționale, reprezentând 

populația Europei, Consiliul și guvernele naționale, reprezentând țările din 

Europa, partenerii sociali, reprezentând angajatorii și angajații și societatea 

civilă, care exprimă opinii esențiale pe subiecte care îi preocupă profund pe 

cetățeni. 

 

Europa este, în prezent, un loc unic în care prosperitatea, echitatea și 

un viitor durabil sunt obiective la fel de importante. În Europa, sunt unele 

 
2 A se vedea COM (2020) 14. 

O ECONOMIE ÎN SERVICIUL CETĂȚENILOR 

Construirea unei Europe sociale puternice pentru tranziții juste 
 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e8c76c67-37a0-11ea-ba6e-01aa75ed71a1.0006.02/DOC_1&format=PDF
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dintre cele mai ridicate niveluri de trai și unele dintre cele mai bune condiții de 

muncă din lume, iar protecția socială este una dintre cele mai eficace la nivel 

mondial.Totuși, europenii se confruntă cu o serie de schimbări cărora trebuie să le 

facă față, cum ar fi trecerea la o economie neutră din punct de vedere climatic, 

digitalizarea și schimbările demografice. Aceste modificări vor crea noi provocări și 

vor aduce noi oportunități pentru forța de muncă. Pactul ecologic european 

trebuie să garanteze faptul că Europa își va menține sistemele de protecție socială, 

care sunt printre cele mai avansate din lume, și că va fi un centru dinamic de 

inovare și de spirit antreprenorial competitiv. 

Comisia a prezentat inițiativele planificate să contribuie la punerea în 

aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale. În 2020, printre acțiunile-cheie 

se vor număra: stabilirea unor salarii minime echitabile pentru lucrătorii din UE, 

elaborarea unei strategii europene privind egalitatea de gen, a unor măsuri 

obligatorii de asigurare a transparenței salariale, a unei agende actualizate pentru 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_ro
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competențe în Europa, o garanție pentru tineret actualizată, un summit 

privind lucrul pe platforme on-line, o carte verde privind îmbătrânirea, o 

strategie pentru persoanele cu handicap, un raport demografic, un sistem 

european de reasigurare pentru indemnizațiile de șomaj.  

Totodată, Comisia a lansat prima etapă a consultării3 cu partenerii 

sociali cu privire la salariile minime echitabile pentru lucrătorii din UE. 

Comisia Europeană dorește să afle dacă partenerii sociali consideră necesară 

acțiunea la nivelul UE și, în caz afirmativ, dacă doresc să o negocieze între ei. 

Nu va exista un salariu minim universal. Orice potențială propunere va 

reflecta tradițiile naționale, indiferent dacă acestea constau în contracte 

colective de muncă sau în dispoziții juridice. Unele țări au deja în vigoare 

sisteme excelente. Comisia dorește să se asigure că toate sistemele sunt 

adecvate, acoperă suficiente persoane, prevăd o consultare aprofundată a 

partenerilor sociali și dispun de un mecanism de actualizare corespunzător. 

 

 

 

 

 

 

 

Într-o declarație comună, reprezentanții Uniunii Europene, ai 

Statelor Unite ale Americii (SUA) și ai Japoniei au anunțat acordul la care au 

ajuns cu privire la consolidarea normelor globale privind subvențiile pentru 

industrie și cu privire la condamnarea practicilor de transfer forțat de 

tehnologie. 

În cadrul unei reuniuni care a avut loc la Washington, în SUA au 

convenit că lista actuală de subvenții interzise în temeiul normelor 

Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) este insuficientă pentru a aborda 

subvenționarea care denaturează piața și comerțul în unele jurisdicții. Prin 

urmare, s-a ajuns la concluzia că trebuie adăugate noi tipuri de ajutoare 

 
3 C (2020) 83 

COMERȚ  

UE, SUA și Japonia convin asupra unor noi modalități de 
consolidare a normelor globale privind subvențiile pentru 
industrie 

 

file:///D:/Salvari%20PC%20vechi/calc%20munca/3due%20general/2020/sinteza/Consultation_fair_minimum_wages.pdf.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/158567.htm
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financiare interzise necondiționat de Acordul OMC privind subvențiile și măsurile 

compensatorii. 

UE, SUA și Japonia au fost, de asemenea, de acord că, în cazul unor 

tipuri foarte dăunătoare de subvenții, cum ar fi subvențiile excesiv de mari, sarcina 

probei ar trebui să fie inversată: statul membru OMC care subvenționează trebuie 

să demonstreze transparența efectivă a subvenției în cauză și faptul că aceasta nu 

produce efecte negative comerciale sau de capacitate grave. Semnatarii declarației 

au reafirmat, totodată, importanța transferurilor de tehnologie pentru comerțul și 

investițiile internaționale și au discutat pe marginea introducerii unor norme de 

bază care să împiedice practicile de transfer forțat de tehnologie ale țărilor terțe. 

Protejarea proprietății intelectuale europene pe piețele mondiale 

Comisia Europeană a prezentat un raport4 privind protejarea și asigurarea 

respectării drepturilor de proprietate intelectuală (DPI) în țări terțe. Se constată că 

deși au existat unele evoluții continuă să persiste unele preocupări, iar anumite 

domenii de acțiune și de îmbunătățire necesită să fie abordate. Încălcările 

drepturilor de proprietate intelectuală pe plan mondial costă întreprinderile 

europene miliarde de euro în venituri nerealizate și periclitează mii de locuri de 

muncă. Raportul identifică trei grupuri de țări asupra cărora UE își va concentra 

acțiunile. 

Prioritățile geografice și tematice ale acțiunii UE de protejare a drepturilor 

de proprietate intelectuală se bazează pe nivelul prejudiciului economic adus 

întreprinderilor din UE. Raportul va contribui la o direcționare mai bună a 

eforturilor în acest sens. Lista actualizată a țărilor prioritare din raport rămâne 

divizată în trei categorii, ceea ce reflectă amploarea și persistența problemelor: 1) 

China; 2) India, Indonezia, Rusia, Turcia, Ucraina; 3) Argentina, Brazilia, Ecuador, 

Malaysia, Nigeria, Arabia Saudită și Thailanda. 

 

 

 

 

 
4 Raport privind protejarea și asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în țări terțe 
 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/158561.htm
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/158561.htm
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/158561.htm
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Comisia Europeană a prezentat rezultatele unui sondaj 

Eurobarometru privind drepturile pasagerilor în Uniunea Europeană. Potrivit 

sondajului, 43 % dintre cetățenii UE care au călătorit cu avionul, cu trenul pe 

distanțe lungi, cu autocarul, cu vaporul sau cu feribotul în ultimele 12 luni 

știu că UE a instituit drepturi pentru pasageri. 

Ele sunt aplicate de către furnizorii de servicii transport, iar asigurarea 

respectării lor revine organismelor naționale. Disparitățile dintre practicile 

naționale pot face ca pasagerii să aibă o imagine clară asupra a ceea ce 

trebuie să obțină și cui să se adreseze, mai ales în condițiile în care adesea 

traversează mai multe frontiere din UE.  

Comisia și-a intensificat eforturile pentru a clarifica drepturile 

pasagerilor și pentru a crește gradul de informare cu privire la acestea. 

Comisia a materializat aceste eforturi prin propuneri legislative privind 

drepturile pasagerilor aerieni și feroviari, prin intermediul unor orientări, 

precum și al unor comunicări regulate cu privire la jurisprudența relevantă.  

 

TRANSPORT 

Sondaj Eurobarometru privind drepturile pasagerilor în 
Uniunea Europeană 

 

file:///C:/Users/roibu.luiza/Desktop/Rezultatele%20complete%20ale%20sondajului%20Eurobarometru%20privind%20drepturile%20pasagerilor
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Aer mai curat în 2020: plafonul de 0,5% pentru sulf aplicabil navelor 

intră în vigoare la nivel mondial 

Începând cu 1 ianuarie 2020, conținutul maxim de sulf al combustibililor 

maritimi este redus la 0,5 % (de la 3,5 %), la nivel mondial – reducând astfel 

poluarea aerului și protejând sănătatea și mediul. Emisiile de oxid de sulf (SOx) 

provenite de la motoarele cu ardere ale navelor provoacă ploi acide și generează 

pulberi fine care pot duce la boli respiratorii și cardiovasculare, precum și la 

scăderea speranței de viață. 

Mai mult, în unele ecosisteme foarte fragile, precum Marea Baltică și Marea 

Nordului – desemnate ca „zone de control al emisiilor de oxizi de sulf” (ZCES) – 

conținutul maxim de sulf a fost deja redus la 0,10 % în 2015. Aceste limite mai 

stricte privind conținutul de sulf au dus la scăderea cu mai mult de jumătate a 

concentrațiilor de dioxid de sulf din jurul ZCES, generând beneficii pentru sănătatea 

oamenilor din porturile și regiunile de coastă, în timp ce impactul economic general 

asupra sectorului a rămas minim. 

Transportul maritim are un impact direct asupra calității aerului din multe 

orașe de coastă din Europa. Gazele de evacuare ale navelor reprezintă o sursă 

semnificativă de poluare a aerului, inclusiv prin emisiile de oxizi de sulf care rezultă 

din arderea păcurii și sunt dăunători pentru sistemul respirator al oamenilor și 

îngreunează respirația. 

În mod tradițional, navele utilizează pentru propulsie păcură, care poate 

avea un conținut de sulf de până la 3,50 %. În comparație, conținutul de sulf al 

combustibililor utilizați de camioane sau de autoturisme nu trebuie să depășească 

0,001 %. Directiva privind conținutul de sulf din 2012, care a fost revizuită în 2016, 

a redus emisiile de SOx prin stabilirea unor niveluri maxime de conținut de sulf 

pentru combustibilii maritimi și a încorporat în legislația UE noi standarde stabilite 

de Organizația Maritimă Internațională, atât în interiorul unor zone protejate la 

nivel regional, cât și în afara acestora. 
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Comisia Europeană a prezentat, în 22 ianuarie 2020, contribuția5 sa la 

Conferința privind viitorul Europei. Comisia propune lansarea oficială a conferinței 

la 9 mai 2020, de Ziua Europei, respectiv la 70 de ani de la semnarea Declarației 

Schuman și la 75 de ani de la încheierea celui de Al Doilea Război Mondial. Întrucât 

inaugurarea ar urma să aibă loc în perioada exercitării de către Croația a 

președinției prin rotație a Consiliului UE, evenimentul de lansare ar putea fi 

organizat la Dubrovnik. 

Obiectivul general al Conferinței privind viitorul Europei este de a încuraja și 

a facilita implicarea cetățenilor europeni în viața democratică și în alt mod decât 

participarea la alegerile europene. Conferința nu ar trebui să înlocuiască 

 
5 A se vedea COM(2020) 27. 

CONFERINȚA PRIVIND VIITORUL EUROPEI  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=COM:2020:27:FIN&qid=1579781649805&from=EN
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democrația reprezentativă, ci să servească drept mijloc de completare și 

consolidare a acesteia. 

Comisia propune două direcții de lucru paralele pentru dezbateri. Prima ar 

trebui să se axeze pe prioritățile UE și pe obiectivele pe care Uniunea ar trebui să 

le urmărească, printre care se numără combaterea schimbărilor climatice și 

provocările de mediu, o economie aflată în slujba cetățenilor, echitatea socială și 

egalitatea, transformarea digitală a Europei, promovarea valorilor europene, 

afirmarea mai puternică a vocii UE în lume sau consolidarea bazelor democratice 

ale Uniunii. Cea de a doua direcție de lucru ar trebui să se axeze pe abordarea unor 

teme legate, în mod specific, de procesele democratice și de aspectele 

instituționale, de sistemul candidaților cap de listă și de listele transnaționale 

pentru alegerile pentru Parlamentul European. 

Comisia consideră conferința drept un forum deschis tuturor, nu numai celor 

care locuiesc în capitalele Europei, ci și cetățenilor din toate colțurile Uniunii. Sunt 

invitate să participe la discuții și celelalte instituții ale UE, parlamentele naționale, 

partenerii sociali, autoritățile locale și regionale și societatea civilă. O platformă          

on-line multilingvă va asigura transparența dezbaterilor și va permite o participare 

cât mai largă. Comisia s-a angajat să ia, împreună cu celelalte instituții ale UE, 

măsurile cele mai eficace pentru ca ideile și părerile exprimate de cetățeni să fie 

integrate în procesul de elaborare a politicilor UE. 

În cadrul fiecărei președinții prin rotație a Consiliului ar putea fi organizat un 

eveniment în țara respectivă, nu în capitală însă, pentru a sublinia caracterul local 

al conferinței, precum și angajamentul Consiliului de a juca un rol activ în cadrul 

acesteia. Aceste manifestări ar oferi o nouă ocazie de a prezenta eventualele 

rezultate intermediare. În primul semestru al anului 2022, sub președinția franceză 

a Consiliului, ar urma să fie prezentate rezultatele și recomandările diferitelor 

dezbateri și să se examineze etapele următoare. Este important ca acest 

angajament de a întreprinde acțiuni subsecvente să fie oficializat încă de la 

începutul procesului, în Declarația comună. În ceea ce privește componenta 

instituțională, calendarul ar trebui să fie stabilit în funcție de viitoarele alegeri 

europene din 2024; până atunci, eventualele modificări aduse legii electorale vor 

fi intrat în vigoare. 
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Este recomandată formularea unei declarații comună în care să fie precizat 

conceptul, structura, sfera de acțiune și calendarul Conferinței privind viitorul 

Europei și să se stabilească un set de principii și obiective agreate de toate părțile. 

Această declarație va putea fi, mai apoi, semnată și de alți actori publici, fie ei 

instituții, organizații sau alte părți interesate. Parlamentele și actorii naționali și 

regionali joacă un rol important în cadrul conferinței și ar trebui să fie încurajați să 

organizeze evenimente legate de conferință. Comisia subliniază, în contribuția sa, 

că se angajează să transpună în acțiuni concrete rezultatele diferitelor dezbateri și 

recomandările formulate în urma acestora. 

Dna Dubravka Šuica, vicepreședinte, responsabil pentru democrație și 

demografie, va coordona activitatea legată de conferință și va beneficia, în acest 

sens, de sprijinul vicepreședintei Jourová pentru aspectele instituționale și al 

vicepreședintelui Šefčovič pentru dimensiunea prospectivă și aspectele 

interinstituționale. 

Parlamentul European și Consiliul își definitivează contribuția la Conferința 

privind viitorul Europei. Parlamentul European, în rezoluția sa din 15 ianuarie 2020, 

a făcut apel la un proces deschis și transparent, care să asigure o abordare incluzivă, 

participativă și echilibrată față de cetățeni și de părțile interesate. Între timp, 

în concluziile sale din 12 decembrie 2019, Consiliul European a îndemnat 

președinția croată să înceapă să lucreze la definitivarea poziției Consiliului. 

Președinția croată a inclus, la rândul său, conferința printre prioritățile pe care și 

le-a fixat pentru mandatul său la președinția rotativă a Consiliului. 

 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0010_RO.html
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/12/12/european-council-conclusions-12-december-2019/
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2020 - PROPUNERI PENTRU O EUROPĂ MAI BUNĂ  
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https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/eu-affairs/20191127STO67506/urmeaza-in-2020-propuneri-pentru-o-europa-mai-buna
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UE LUCREAZĂ LA O SERIE DE NOI PROPUNERI LEGISLATIVE  

PENTRU A FACE DIN EUROPA UN LOC CU UN NIVEL DE TRAI MAI BUN 
 

URGENȚA CLIMATICĂ - Abordarea urgenței climatice este una dintre 

prioritățile Ununii. În acest sens, Comisia Europeană a lansat Pactul ecologic 

european pentru a transforma Europa în primul continent neutru din punct de 

vedere climatic până în 2050. Vor exista propuneri cu privire la produsele 

alimentare durabile, bunuri durabile, pesticide, o strategie pentru biodiversitatea 

biologică pentru 2030, precum și planuri pentru reducerea emisiilor nocive 

provenite din aviație și transportul maritim. 

 
BUGETUL PE TERMEN LUNG AL UE - Negocierile pentru bugetul UE 2021-

2027 vor continua. PE solicită mai mulți bani pentru combaterea schimbărilor 
climatice, stimularea inovației și protejarea frontierelor. 
 

SERVICIILE DIGITALE – Comisia Europeană va lansa o propunere privind 
serviciile digitale, precum și privind inteligența artificială, care ar trebui să clarifice 
problemele legale și să contribuie la stimularea investițiilor pentru companiile care 
se ocupă de inteligența artificială în Europa.  
 

UNIUNEA BANCARĂ - Criza zonei euro a arătat necesitatea unei integrări mai 
bune a sistemului financiar al UE6. În 2020, PE va lucra la propuneri pentru 
completarea măsurilor privind uniunea bancară, inclusiv la o schemă pentru 
protejarea economiilor cetățenilor în cazul în care o bancă dă faliment. 
 

ACORDURILE COMERCIALE – PE va vota asupra acordurilor comerciale cu 
Vietnamul, care ar elimina 99% dintre tarife. În plus, UE va continua să lucreze 
asupra unor noi acorduri cu alte țări, cum ar fi Australia, Noua Zeelandă, Chile, 
Indonezia, Filipine, Maroc și Tunisia. De asemenea, discuțiile pentru un acord de 
investiții cu China sunt în derulare. 
 

SĂNĂTATEA - La începutul anului viitor, Comisia Europeană va prezenta un 
plan de acțiune pentru combaterea cancerului, care va fi examinat de PE. 
 

DREPTURILE PASAGERILOR - O nouă propunere urmărește să actualizeze 
drepturile pasagerilor care călătoresc cu avionul sau cu trenul. În plus, se va urmări 
consolidarea drepturilor persoanelor cu dizabilități. 

 
6 A se vedea Uniunea bancară – fișă descriptivă. 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_ro
https://ec.europa.eu/romania/news/20191009_bugetul_UE_2021_2027_ro
https://ec.europa.eu/romania/news/20191009_bugetul_UE_2021_2027_ro
https://op.europa.eu/webpub/com/factsheets/digital/ro/
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/cum-functioneaza/20190227STO28970/cum-functioneaza-acordurile-comerciale-ale-ue
https://ec.europa.eu/info/policies/public-health_ro
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_ro.htm
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/88/uniunea-bancara
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EXTINDEREA UE - Discuțiile vor continua cu țările care doresc să adere la UE. 
PE va avea în vedere aderarea Albaniei și a Macedoniei de Nord, întrucât acestea 
îndeplinesc cerințele și va dezbate și perspectivele aderării țărilor din Balcanii de 
Vest. 

BREXIT7 - Conform acordurilor actuale, Regatul Unit al Marii Britanii urmează 
să părăsească Uniunea la 31 ianuarie 2020, dar este posibil ca acest lucru să se 
întâmple mai devreme dacă acordul de retragere va fi aprobat de Regatul Unit și 
Parlamentul European. Odată aprobat acordul de retragere, următorul pas va fi 
negocierea unui acord privind relațiile viitoare, care ar include aspecte precum 
comerțul și cooperarea în domeniul apărării, mediului și luptei împotriva 
terorismului. 

 
SECURITATEA8 – PE și Consiliul negociază propuneri pentru combaterea 

diseminării conținutului terorist în mediul on-line. De asemenea, se au în vedere 
controalele temporare la frontiere în spațiul Schengen. În plus, Comisia Europeană 
trebuie să vină cu o propunere de securizare a frontierelor UE. 
 

DECLARAȚIA SCHUMAN – La 9 mai a.c. se vor împlini 70 de ani de când 

ministrul francez de externe, Robert Schuman, a propus crearea unei Comunități 

Europene a Cărbunelui și Oțelului, primul pas pe calea către actuala UE. 

 

COMISII 6-9 și 20-23 ianuarie 2020 

Negocieri privind noile norme de remediere colectivă a consumatorilor în UE 

Comisia pentru afaceri juridice (JURI) a confirmat, în 9 ianuarie a.c.,  

poziția de negociere a PE cu privire la noua  propunere de directivă9 care 

introduce norme referitoare la acțiunile de reprezentare pentru protecția 

intereselor colective ale consumatorilor. Aceasta înseamnă că deputații 

europeni pot începe să negocieze varianta adoptată în Consiliu la 28 noiembrie 

2019.  

 
7 A se vedea Brexit – priorități – impact și consecințe.  
8 A se vedea Politica de securitate și apărare comună – fișă descriptivă. 
9 COM(2018)184 - 2018/0089(COD) - Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind 
acțiunile de reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor și de abrogare a Directivei 
2009/22/CE. Directiva privind acțiunea reprezentativă face parte din pachetul Noile avantaje pentru consumatori, 
lansat în aprilie 2018 de către Comisia Europeană, pentru a asigura o protecție mai puternică a consumatorilor în 
UE. Acesta include drepturi mai puternice ale consumatorilor din mediul on-line, instrumente pentru a aplica 
drepturile și compensațiile, sancțiuni pentru încălcarea legislației UE a consumatorilor și îmbunătățirea condițiilor 
de afaceri. 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/167/extinderea-uniunii
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/brexit/20160707STO36103/brexit-hotarand-noile-relatii-dintre-ue-si-regatul-unit
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/brexit/20160707STO36103/brexit-hotarand-noile-relatii-dintre-ue-si-regatul-unit
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20200108IPR69812/negotiations-on-new-eu-collective-redress-rules-to-begin
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/search.do#_e=dHlwZT1BTEwmZmFjZXRlZD10cnVlJnN0YXJ0PTAmcm93cz0xMCZ0ZXh0PSZzbGFuZz0mZG9jdW1lbnRDb2RlPUNPTSZkb2N1bWVudFllYXI9MjAxOCZkb2N1bWVudE51bWJlcj0xODQmX2RlYWRMaW5lUHJlc2VudD1mYWxzZSZmcm9tRGF0ZT0mdG9EYXRlPSZucENhcmQ9Tm9uZS
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/11/28/eu-closer-to-enabling-consumers-to-defend-their-rights-collectively/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=EU+closer+to+enabling+consumers+to+defend+their+rights+collectively
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/11/28/eu-closer-to-enabling-consumers-to-defend-their-rights-collectively/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=EU+closer+to+enabling+consumers+to+defend+their+rights+collectively
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/brexit
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/159/politica-de-securitate-si-aparare-comuna
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_18_3041
https://ec.europa.eu/info/publications/factsheets-explaining-new-deal-consumers_en
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Noile reguli vor permite consumatorilor organizați  să caute soluții, să 

impună un nivel ridicat de protecție și să reprezinte interesul colectiv. Acțiuni 

comune se vor putea întreprinde împotriva încălcării drepturilor practicate de 

comercianți, în cazuri interne și transfrontaliere, în domenii precum protecția 

datelor, serviciile financiare, călătorii și turism, energie, telecomunicații, mediu 

și sănătate. 

Textul, deja dezbătut și aprobat10 de deputații europeni, introduce 

principiul „cine pierde plătește”, prin care se asigură că partea care pierde 

rambursează costurile legale părții câștigătoare, pentru a se evita utilizarea 

abuzivă a noului instrument. Modificările propuse reflectă preocupările 

instituțiilor europene față de scandalurile cu daune în masă și cu implicații 

transfrontaliere (ex. Dieselgate și Ryanair). 

Noile reguli vor consolida dreptul la acces în justiție, permițând 

consumatorilor să își unească forțele, chiar și peste granițele naționale, și să 

solicite în comun oprirea sau prevenirea practicilor ilegale, ori să obțină 

compensații pentru prejudiciul cauzat. 
Cazurile de acțiune reprezentativă vor fi preluate și reprezentate numai 

de către entități eligibile, cum ar fi organizațiile formate din consumatori și 

anumite organisme independente, în numele unui grup de consumatori. Aceste 

entități ar trebui să fie non-profit și să nu aibă acorduri financiare cu firmele de 

avocatură. 

 

Acorduri UE-Vietnam 

Vietnamul este cel de-al doilea partener comercial al UE în Asociația 

Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN) după Singapore, având un comerț cu 

mărfuri în valoare de 47,6 miliarde euro pe an și oferind servicii de 3,6 miliarde 

euro pe an11. Exporturile UE în țară au crescut cu 5-7% anual, însă deficitul 

comercial al UE cu Vietnamul a fost de 27 de miliarde euro în 2018. Principalele 

importuri ale UE din Vietnam includ echipamente de telecomunicații, 

îmbrăcăminte și produse alimentare. UE exportă în principal bunuri precum 

 
10 A se vedea Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 26 martie 2019 referitoare la propunerea de 
directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind acțiunile de reprezentare pentru protecția intereselor 
colective ale consumatorilor și de abrogare a Directivei 2009/22/CE - COM(2018)0184 –2018/0089(COD). 
11 A se consulta studiul PE  Acorduri internaționale în desfășurare: acorduri comerciale și de investiții UE-Vietnam. 

https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=1553546403435
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0222_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642270
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mașini și echipamente de transport, produse chimice și produse agricole în 

Vietnam. 

În acest context, după multe negocieri, Comisia pentru comerț 

internațional (INTA) a dat undă verde, în 21 ianuarie a.c.,  Acordului de liber 

schimb și al celui pentru protecția investițiilor dintre UE și Vietnam și recomandă 

plenului PE să facă același lucru.  

Acordul de liber schimb va  elimina toate tarifele dintre cele două părți în 

10 ani și va proteja  produsele europene emblematice, permițând Europei să 

acceseze piața de achiziții publice din Vietnam. Acordul este un instrument care 

va proteja  mediul și progresul social suplimentar în Vietnam, inclusiv dreptul 

muncii, așa cum este prevăzut în propunerea Comisiei Europene12 . 

Principalele elemente ale acordului comercial de liber schimb sunt 

următoarele: 

❖ Înlăturarea taxelor vamale: un procent de 65% din exporturile UE în 

Vietnam vor fi imediat scutite de taxe - inclusiv motociclete, mașini, produse 

farmaceutice, produse chimice, vinuri, pui și carne de porc. Scutirea se va face 

treptat în decursul a 10 ani. Circa 71% din exporturile vietnameze către UE vor fi 

scutite de taxe vamale încă din prima zi, restul urmând să crească în decursul a 

7 ani. Exporturile din Vietnam fără taxe pentru produse agricole sensibile, 

precum orez, usturoi sau ouă, vor fi limitate. 

❖ Barierele netarifare vor fi eliminate în sectorul auto, în licențele de export 

și import și în procedurile vamale. Vietnamul a acceptat deja marcajul „Made in 

EU”, dincolo de marcajele de origine naționale, pentru produsele neagricole. 

❖ Indicații geografice: un număr de 169 de produse emblematice ale UE, 

precum brânza Parmigiano Reggiano, Champagne sau vinul Rioja se vor bucura 

de protecție în Vietnam, la fel ca alte 39 de produse vietnameze din UE. 

❖ Servicii: companiile UE vor avea acces îmbunătățit la serviciile de afaceri, 

de mediu, poștale și de curierat, bancare, asigurări și transporturi maritime în 

Vietnam. 

 
12 A se consulta documentele: 
 COM(2018)691 - 2018/0356(NLE) - Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de liber schimb 
între Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam – fișă de procedură  și  
COM(2018)693 - 2018/0358(NLE) - Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului privind protecția 
investițiilor între Uniunea  Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de 
altă parte - fișă de procedură. 

https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-balanced-and-progressive-trade-policy-to-harness-globalisation/file-eu-vietnam-fta
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1437
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1437
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20180691.do
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0356(NLE)&l=en
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/search.do#_e=dHlwZT1BTEwmZmFjZXRlZD10cnVlJnN0YXJ0PTAmcm93cz0xMCZ0ZXh0PSZzbGFuZz0mZG9jdW1lbnRDb2RlPUNPTSZkb2N1bWVudFllYXI9MjAxOCZkb2N1bWVudE51bWJlcj02OTMmX2RlYWRMaW5lUHJlc2VudD1mYWxzZSZmcm9tRGF0ZT0mdG9EYXRlPSZucENhcmQ9Tm9uZS
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0358(NLE)&l=en
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❖ Achiziții publice: firmele UE vor putea licita pentru contracte cu ministere 

vietnameze, întreprinderi de stat, precum și cu orașele Hanoi și Ho Și Min; 

❖ Dezvoltarea durabilă: există reguli obligatorii din punct de vedere juridic 

privind clima, munca și drepturile omului. Acordul solicită Vietnamului să 

aderarea la Acordul de la Paris. De asemenea, este programată ratificarea a altor 

două proiecte care fac referire la abolirea muncii forțate și la libertatea de 

asociere, până în 2020 , respectiv, până în 2023.  

❖ Dacă există încălcări ale drepturilor omului, acordul comercial poate fi 

suspendat. 

Separat, Comisia INTA a adoptat un acord de protecție a investițiilor care 

prevede înființarea unui tribunal pentru a soluționa cererile introduse și a 

rezolva litigiile dintre investitori și stat. 

 „(…)Prin adoptarea acestui acord comercial cu Vietnamul, 
Comisia INTA dă un semnal pozitiv regiunii ASEAN și restului 
lumii, într-un moment în care tensiunile comerciale cresc. Pe 
lângă importanța sa geopolitică și economică, sunt convins că 
acest acord va accelera procesul de reformă din Vietnam. 
Ratificarea va consolida progresul suplimentar privind 
standardele de muncă și de mediu, precum și respectarea 
drepturilor omului.” - raportorul Geert Bourgeois (ECR, BE)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52018PC0693&fbclid=IwAR2nv-JfQPXbwc3m1HifrM490SojtvE43Hpv2--jdYJNnGXe-kfFoXTLpPA
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PLEN 13-16 ianuarie 2020 
DEZBATERI PARLAMENTARE PRIVIND PACTUL ECOLOGIC EUROPEAN, 
BIODIVERSITATEA, BREXIT, AFACERI EXTERNE 

În prima sesiune a anului, deputații europeni au dezbătut și au votat opinii 

asupra: 

 Pactului ecologic european; 

 propunerilor Comisiei Europene referitoare la obiectivul de a atrage 

investiții private și publice; 

 evoluției recentelor evenimente legate de politica externă - Iran, Irak și 

Libia; 

 drepturilor cetățenilor UE care trăiesc și lucrează în Regatul Unit al Marii 

Britanii după retragerea acestuia din Uniunea Europeană; 

 poziției PE pentru Conferința ONU privind biodiversitatea biologică; 

 priorităților Președinției croate a Consiliului UE; 

 poziției PE  pentru Conferința privind Viitorul Europei. 

 

 

 

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/eu-affairs/20191127STO67514/urmeaza-in-plen-pactul-ecologic-european-brexit-iran
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FINANȚAREA PACTULUI ECOLOGIC EUROPEAN 

Înainte de a vota proiectele europene legate de Pactul ecologic 

european13, prezentat de către președintele Comisiei Europene, dna Ursula von 

der Leyen, în ședința plenară din decembrie 2019, deputații europeni au 

dezbătut, în 14 ianuarie a.c., eventualele propuneri legislative privind fondul și 

mecanismul pentru o tranziție echitabilă, propuneri votate, ulterior, într-o 

rezoluție14, în 15 ianuarie a.c.  

Majoritatea parlamentarilor europeni au apreciat că Pactul ecologic 

european este binevenit și au susținut un plan ambițios de investiții durabile 

pentru a contribui la reducerea deficitului de investiții. De asemenea, aceștia au 

solicitat un mecanism pentru o tranziție justă finanțat în mod adecvat. În cadrul 

ședinței plenului, ei au subliniat că vor modifica orice propunere legislativă 

pentru a îndeplini obiectivele acestui pact - obiective ambițioase în ceea ce 

privește eficiența energetică și pentru energia regenerabilă (inclusiv obiective 

naționale obligatorii pentru fiecare stat membru în cazul energiilor 

regenerabile). De asemenea, până în iunie 2021, se va face o revizuire a altor 

acte legislative ale UE în domeniul climei și a energiei, acolo unde va fi cazul. 

Textul rezoluției a confirmat obiectivul neutralității climatice până în 2050 

și a reiterat solicitarea PE pentru o revizuire a obiectivelor UE de reducere cu 

55% a emisiilor de dioxid de carbon pentru 2030, în vederea Conferinței privind 

clima, ce va avea loc în decembrie 2020 la Glasgow – Scoția. În același timp, s-a 

constatat că este nevoie urgentă de un acord privind bugetul pe termen lung 

pentru 2021-2027 pentru a se putea implementa politicile aferente. De 

asemenea, deputații au propus stabilirea unei ținte intermediare pentru 2040, 

pentru a se asigura că UE este pe drumul cel bun în vederea atingerii neutralității 

climatice în 2050. 

 
13 A se vedea Fișă de procedură.  
14A se vedea Rezoluţia Parlamentului European din 15 ianuarie 2020 referitoare la Pactul ecologic european - 
2019/2956(RSP) 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_ro
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2020-01-14-ITM-006_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0005_RO.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2956(RSP)
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Totodată, pentru a evita relocarea emisiilor de dioxid de carbon cauzate 

de diferențele de ambiție climatică la nivel global, PE a solicitat crearea unui 

mecanism de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon compatibil cu 

normele OMC.  

UE ar trebui să adopte aceste obiective cu mult timp înainte de conferința 

ONU privind schimbările climatice din noiembrie a.c.  

 „(…)PE a sprijinit, într-un mod covârșitor, 
propunerea Comisiei Europene pentru Pactul 
ecologic european și salută faptul că va exista 
coerență între toate politicile Uniunii și obiectivele 
acestuia. Agricultura, comerțul și guvernanța 
economică, precum și alte domenii politice, trebuie 
acum privite și analizate în contextul Pactului 
ecologic.” - Pascal Canfin, președintele Comisiei 
pentru mediu 

 

PRIORITĂȚILE PREȘEDINȚIEI CROATE  

În 14 ianuarie a.c., dl Andrej Plenković,  prim-ministrul Croației, a 

prezentat, în fața plenului PE, și în prezența președintelui Comisiei Europene, 

dna Ursula von der Leyen, 

prioritățile15 Președinției 

croate a Consiliului UE. 

După o scurtă 

introducere în care a evocat 

parcursul istoric al celui mai 

nou stat membru al UE, 

reiterând interesul de a 

lucra îndeaproape cu PE 

pentru a putea arăta 

cetățenilor beneficiile aduse 

de Croația Uniunii, prim-ministrul croat a menționat care sunt principalele 

dosare din mandatul țării sale:  

➢ agrearea unui compromis cu privire la cadrul financiar multianual;  

 
15 Prioritățile președinției croate sunt:  o Europă care se dezvoltă; o Europă care se conectează; o Europă care 
protejează; o Europă influentă. 

https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=1578989519930&date=20200114
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)644220
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➢ ieșirea ordonată a Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord din 

UE; 

➢ procesul de extindere al UE (Macedonia de Nord și Albania) și Summitul 

de la Zagreb - UE-Balcanii de Vest; 

➢ Conferința pentru viitorul Europei. 

De asemenea, prim-ministrul croat a amintit cele 4 axe ale programului 

Președinției, și anume: 

✓ Europa în curs de dezvoltare; 

✓ Europa care se conectează; 

✓ Europa care protejează; 

✓ Europa influentă. 

Președinția croată intenționează să ofere răspunsuri pertinente la 

preocupările cetățenilor europeni, a subliniat premierul Plenković. Croația 

dorește să se concentreze pe dezvoltarea durabilă, rețeaua economică, 

siguranță și poziționarea UE ca lider global. 

Președintele Comisiei Europene, dna Ursula von der Leyen, a subliniat în 

cadrul dezbaterilor, că, pentru a merge mai departe, este important ca UE să 

aibă un nou buget echilibrat și corect, dar și modern. De asemenea, dna Von der 

Leyen a pus accentul pe mottoul „o Europă puternică într-o lume plină de 

provocări”, concluzionând că situația politică actuală poate fi rezolvată  „(…) 

acolo unde există unitate, există libertate, unde există unitate și libertate, există 

putere”, citând un autor croat. 

Deputații europeni au apreciat prezentarea liderului croat și prioritățile   

Președinției. În timp ce unii dintre parlamentarii europeni au confirmat 

susținerea Croației, care de la intrarea sa în UE a demonstrat că poate face 

progrese, alții și-au făcut probleme cu privire la pilonul referitor la „o Europă 

care protejează”, considerând programul președinției ca fiind mai puțin  

ambițios, fiind necesare acțiuni concrete care ar trebui luate pentru consolidarea 

unei Uniuni sociale, inclusiv prin stabilirea unui plan de combatere a sărăciei, 

stabilirea unui salariu minim la nivelul UE, promovarea drepturilor copiilor. De 

asemenea, au fost exprimate îngrijorări cu privire la regimul migranților de la 

granița croato-bosniacă.  

 

 

https://eu2020.hr/
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=1578990633334&date=20200114
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Părerile deputaților europeni croați despre Președinția croată a Consiliului UE 

Karlo Ressler (PPE) consideră că deținerea președinției rotative a 

Consiliului UE este o mare oportunitate pentru Croația de a se poziționa din 

punct de vedere politic, economic și diplomatic în cadrul UE. 

 „(…) Croația va continua să abordeze problema Brexit și să 
conducă negocierile pentru un buget pentru următorii 7 ani. Unul 
dintre evenimentele cheie va fi, cu siguranță, Summitul de la 
Zagreb, cu accent pe perspectiva europeană a țărilor din sud-estul 
Europei.”  

 

 Biljana Borzan (S&D) este de părere că în prim plan ar 

trebui să fie protecția drepturilor lucrătorilor și ale 

consumatorilor, sănătatea publică și statul de drept.  

 „(…) Sper că negocierile cu privire la cadrul financiar multianual 
vor avea succes, deoarece implementarea programelor și 
politicilor pentru care cetățenii au votat la alegerile europene, 
cum ar fi Pactul ecologic european, depinde de acesta.”  

 

 Ruža Tomašić (CRE) așteaptă și un lobby pentru interesele 

naționale și dorește progrese în ceea ce privește plățile directe în 

agricultură și activarea terenurilor agricole neutilizate. 

 „(…)Cel mai important document din legislatura anterioară, 
raportul privind planul multianual pentru rezervele de pește din 
Marea Adriatică, este încă în impas, în Consiliu. Sper că acest lucru se va schimba 
în timpul Președinției croate.”  

Valter Flego (Renew Europe) consideră că țara sa va avea 

oportunitatea de a „arăta în mod direct oamenilor săi ce face 

Europa pentru ei”. 

 „(…) Croația trebuie să acționeze ca mediator neutru și să asigure 
cooperarea cu succes și implementarea continuă a programului 
UE.”  
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CONFERINȚA PRIVIND VIITORUL EUROPEI 

În urma unei dezbateri cu președintele Consiliului European, dl Charles 

Michel, și cu președintele Comisiei Europene, dna Ursula von der Leyen, care a 

avut loc în 15 ianuarie a.c., PE a dezbătut și votat o rezoluție prin care își prezintă 

viziunea pentru viitoarea Conferință privind viitorul Europei.  

Rezoluția a evidențiat că cetățenii din toate mediile sociale, reprezentanții 

societății civile și părțile interesate la nivel european, național, regional și local 

trebuie să fie implicați în viziunea generală care va stabili prioritățile UE, într-o 

abordare ascendentă, transparentă, incluzivă, participativă și echilibrată, care va 

aborda provocările interne și externe, neprevăzute în momentul încheierii 

Tratatului de la Lisabona. De aceea, conferința ar putea avea ca rezultat 

revizuirea tratatelor și instituirea unui mecanism participativ permanent al 

cetățenilor. Cel mai probabil, Conferința privind viitorul Europeni va începe în 

2020 și va dura 2 ani.  

La dezbateri au fost prezentate pozițiile Comisiei Europene (discurs 

susținut de dna Dubravka Šuica, vicepreședinte al Comisiei și responsabil pentru 

portofoliul democrație și demografie) și ale Președinției croate a Consiliului UE 

(discurs susținut de dna Nikolina Brnjac). De asemenea, și președintele PE, dl 

David Sasolli a susținut un discurs.  

 

 „(…) Trebuie să revizuim toate mecanismele de guvernanță democratică în urma 
alegerilor europene. Acest lucru ar trebui realizat 
împreună cu instituțiile naționale și cu implicarea 
cetățenilor Europei. Ne lansăm într-o nouă eră a 
reformelor.” - David Maria Sassoli, președintele 
Parlamentului European 

În acest context, reuniunile cetățenilor și 

ale tinerilor vor stabili direcția reformei UE în 

conformitate cu rezoluția adoptată. PE a propus înființarea mai multor Agore 

pentru cetățeni (forumuri tematice ale reprezentanților cetățenilor, aleși 

aleatoriu, în conformitate cu criteriile privind proporționalitatea și 

reprezentativitatea), și a cel puțin altor două Agore pentru tineri, cuprinzând 

fiecare câte 200-300 de persoane, minimum 3 pentru fiecare stat membru. 

Reprezentanții cetățenilor vor discuta concluziile Agorelor în plenul conferinței, 

alături de parlamentarii europeni și de reprezentanți ai parlamentelor naționale, 

https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0010_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)644202
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)644202
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-position-on-the-conference-on-the-future-of-europe-statements-brnjac-croatian-presidency-suica-vice-president-of-the-ec_I182654-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-parliaments-position-on-the-conference-on-the-future-of-europe-meps-debate-1st-part_I182655-V_v
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de reprezentanți ai Consiliului și ai Comisiei Europene și de reprezentanți ai altor 

instituții, organisme și parteneri sociali ai UE. 

PE este prima dintre cele 3 instituții principale ale UE care și-a adoptat 

poziția privind instituirea și scopul viitoarei Conferințe privind viitorul Europei. 

Negocierile cu Comisia Europeană și Consiliul ar trebui încheiate la timp pentru 

ca această conferință să fie lansată cu prilejul Zilei Europei din 2020 - 9 mai.  

 

Ungaria și Polonia – evaluare a progresului realizat după declanșarea Articolului 7 

 

În septembrie 2018, PE a solicitat Consiliului să acționeze pentru a împiedica 

autoritățile maghiare să încalce valorile fundamentale ale Uniunii. La acea dată, 

deputații europeni erau preocupați în principal de independența judiciară, 

libertatea de exprimare, corupția, drepturile minorităților și de situația migranților 

și a refugiaților. 

În cazul Poloniei, Comisia Europeană a solicitat acțiuni ale UE, încă din 

decembrie 2017, având în vedere amenințările percepute la adresa independenței 

sistemului judiciar. Într-o rezoluție adoptată în martie 2018, PE a fost de acord cu 

Comisia Europeană în ceea ce privește riscurile de încălcare a principiilor statului 

de drept în Polonia. 

În conformitate cu articolul 7 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), 

în urma acestor solicitări, Consiliul poate stabili că există un risc clar de încălcare 

gravă a valorilor UE în țările în cauză. Înainte de a face acest lucru, miniștrii vor 

asculta părerile autorităților naționale. 

Într-o etapă ulterioară, Consiliul poate stabili, cu unanimitate și cu acordul 

PE, existența unei încălcări grave și persistente a statului de drept, a democrației și 

a drepturilor fundamentale. Acest lucru ar putea duce la sancțiuni, cum ar fi 

suspendarea drepturilor de vot în Consiliu. 

În urma acestor demersuri, autoritățile poloneze s-au apărat în fața 

Consiliului UE între iunie și decembrie 2018. La rândul lor, miniștrii UE au organizat 

două audieri cu guvernul maghiar, în septembrie și decembrie 2019.  

În această situație, membrii PE au evaluat16, în 15 și 16 ianuarie a.c., 

progresele înregistrate în Ungaria și Polonia, în urma analizei efectuate cu privire 

la încălcarea principiilor statului de drept, și au constatat că aceste țări nu au fost 

determinate încă să se realinieze valorilor pe care se întemeiază Uniunea. 

Textul rezoluției adoptate subliniază că rapoartele și declarațiile Comisiei 

Europene și ale organismelor internaționale, cum ar fi ONU, OSCE și Consiliul 

 
16A se vedea Dezbaterea despre Ungaria și dezbaterea despre Polonia din 15 ianuarie a.c. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0340_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-8-2018-0119_RO.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20180226IPR98615/rule-of-law-in-poland-parliament-supports-eu-action
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A12012M007
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0014_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/video?debate=1579102453822
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/video?debate=1579107173968
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Europei, indică faptul că situația din Polonia și din Ungaria s-a deteriorat de la 

declanșarea articolului 7 alineatul (1). PE susține că eșecul Consiliului în a face uz 

efectiv de articolul 7 din TUE continuă să submineze integritatea valorilor comune 

europene, încrederea reciprocă și credibilitatea Uniunii în ansamblu.  

De asemenea, Comisia Europeană este invitată să utilizeze pe deplin 

instrumentele pe care le are la dispoziție pentru a lua măsuri în legătură cu 

existența unui risc clar de încălcare gravă de către Polonia și Ungaria a valorilor pe 

care se întemeiază Uniunea, în special a procedurilor accelerate de constatare a 

neîndeplinirii obligațiilor și a cererilor de măsuri provizorii adresate Curții de 

Justiție. 

Pe de altă parte, deputații europeni au fost indignați de faptul că nu li s-a 

permis să participe la audieri, chiar dacă PE a fost cel care a inițiat procedurile 

legate de articolul 7, și că acestuia trebuie să i se ofere posibilitatea de a-și prezenta 

oficial propunerea motivată în fața Consiliului. 

În textul rezoluției se menționează nevoia stringentă a unui mecanism al UE 

privind democrația, statul de drept și drepturile fundamentale, după modelul 

propus de PE. Acesta ar trebui să cuprindă o revizuire independentă anuală care 

evaluează, în condiții de egalitate, conformitatea tuturor statelor membre cu 

valorile prevăzute la articolul 2 din Tratat. 

 

 
SALVAREA BIODIVERSITĂȚII  

 

Deputații europeni au solicitat, în 16 ianuarie a.c., stabilirea unor  obiective 

obligatorii pentru stoparea declinului biodiversității17, similare celor privind 

schimbările climatice din Acordul de la Paris. 

Potrivit rezoluției adoptate, Conferința Națiunilor Unite asupra 

biodiversității din 2020 ar trebui să înceapă stoparea declinului actual. Prin această 

rezoluție se solicită asumarea inițiativei UE, respectiv  asigurarea că un procent de 

30% din teritoriul Uniunii va fi arie naturală până în 2030. De asemenea, 

 
17 Într-un raport ONU publicat în 2019, oamenii de știință au avertizat că 1 milion de specii, dintr-un total de 8 
milioane, sunt amenințate cu dispariția în câteva decenii. O parte dintre cercetători consideră că ne aflăm în mijlocul 
celei de-a 6-a extincții în masă din istoria Pământului. În cele 5 evenimente anterioare au dispărut între 60 și 90% 
dintre specii. În urma unui astfel de eveniment, ecosistemele se restabilesc în decursul a milioane de ani. 
Ecosistemele sănătoase ne oferă multe lucruri esențiale, pe care le luăm ca atare. Plantele transformă energia 
soarelui, făcând-o disponibilă altor forme de viață, bacteriile și alte organisme descompun materia organică în 
nutrienți, oferind plantelor un sol bogat, polenizatorii sunt esențiali pentru reproducerea plantelor, garantând 
producția de alimente, plantele și oceanele captează bioxidul de carbon, ciclul apei depinde semnificativ de 
organismele vii. 

https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-eu-mechanism-on-democracy-the-rule-of-law-and-fundamental-rights
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-eu-mechanism-on-democracy-the-rule-of-law-and-fundamental-rights
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:12012M002
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2020-01-16-TOC_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20200109IPR69908/pe-solicita-obiective-obligatorii-la-nivel-global-si-european
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20200109IPR69908/pe-solicita-obiective-obligatorii-la-nivel-global-si-european
https://eur-lex.europa.eu/content/paris-agreement/paris-agreement.html?locale=ro
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0015_RO.html
https://www.cbd.int/
https://www.cbd.int/
https://news.un.org/en/story/2019/05/1037941
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20191129STO67758/de-ce-este-in-declin-populatia-albinelor-si-a-altor-polenizatori-infografic
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/schimbarile-climatice/20190926STO62270/ce-este-neutralitatea-emisiilor-de-dioxid-de-carbon
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ecosistemele degradate trebuie restaurate, iar obiective în materie de 

biodiversitate trebuie să se regăsească în toate politicile UE. 

În acest context, deputații europeni au cerut obiective legale obligatorii la 

nivel local și global, pentru consolidarea conservării și refacerea biodiversității.  

Pentru garantarea unei finanțări suficiente, PE a propus ca 10% din 

următorul buget UE pe termen lung să fie dedicat conservării biodiversității.  

PE s-a preocupat în 

mod constant de  

biodiversitatea biologică18 

și a avertizat, în mod 

repetat, asupra declinului 

său continuu și fără 

precedent.  

O delegație a PE va 

participa la COP 1519 

(Kunming – China), între 19 

octombrie și 1 noiembrie 

2020. Este de așteptat ca în 

cadrul reuniunii să fie 

adoptat un cadru global 

privind diversitatea post-2020, schițând, cu această ocazie, traiectoria globală în 

materie de biodiversitate pentru următoarea decadă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 Biodiversitatea este definită tradițional ca fiind varietatea vieții pe pământ în toate formele sale. Conține numărul 
de specii, varietatea genetică a acestora și interacțiunea formelor de viață în ecosisteme complexe. În  principal este 
în declin din cauza activităților umane, precum și din cauza schimbării destinației terenurilor, poluare și schimbările 
climatice. 
19 Cea de-a 15-a Conferință a părților (COP15) a Convenției privind diversitatea biologică (CBD) 

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/schimbarile-climatice/20180703STO07129/reactia-ue-la-schimbarile-climatice
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/schimbarile-climatice/20180703STO07129/reactia-ue-la-schimbarile-climatice
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20200115PHT70303/20200115PHT70303_original.jpg
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Texte adoptate 

Miercuri, 15 ianuarie 2020 - Strasbourg 
 

  
 

Componența numerică a comisiilor 

  

 

Protocol dintre Uniunea Europeană, Islanda și Norvegia la Acordul privind criteriile și 
mecanismele de determinare a statului responsabil de examinarea unei cereri de azil 
prezentate într-un stat membru, în Islanda sau în Norvegia în ceea ce privește accesul la 
Eurodac în scopul asigurării respectării legii  

  
 

Acordul între Uniunea Europeană și China privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene  

  
 

Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește regimul special pentru 
întreprinderile mici  

  
 

Pactul ecologic european 

  
 

Implementarea și monitorizarea dispozițiilor privind drepturile cetățenilor din Acordul de 
retragere 

  
 

Raport anual pe 2018 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii 
Europene în această privință  

  
 

Raport anual privind punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune  

  
 

Raport anual privind punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune  

  
 

Poziția Parlamentului European față de conferința privind viitorul Europei 

 

 

Texte adoptate 

Joi, 16 ianuarie 2020 - Strasbourg 
 

  
 

Burundi, în special libertatea de exprimare 

  
 

Nigeria, în special recentele atacuri teroriste 

   

Situația din Venezuela după alegerea ilegală a noului președinte și a noului birou al Adunării 
Naționale (lovitură de stat parlamentară) 

  
 

Audierile în curs în temeiul articolului 7 alineatul (1) din TUE privind Polonia și Ungaria  

  
 

COP15 la Convenția privind diversitatea biologică (Kunming 2020)  

  
 

Activitățile Ombudsmanului European în 2018 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0001_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0002_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0002_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0002_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0002_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0003_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0004_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0004_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0005_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0006_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0006_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0007_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0007_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0008_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0009_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0010_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0011_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0012_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0013_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0013_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0014_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0015_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0016_RO.html
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Instituțiile și organismele uniunii economice și monetare: prevenirea conflictelor de interese 
după ocuparea unor funcții publice  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întâlnirea miniștrilor de finanțe din zona euro din cadrul Eurogrupului s-a 

desfășurat în 2 configurații – deschisă și obișnuită. 

Reprezentanții Fondului Monetar Internațional au discutat cu miniștrii de 

finanțe din zona euro cu privire la politicile din această zonă și au prezentat 

constatările misiunii lor. 

De asemenea, Comisia Europeană a prezentat propunerea proiectului de 

recomandare privind politica economică a zonei euro pentru 2020. În cadrul 

Semestrului european, în fiecare primăvară, Consiliul UE face recomandări 

referitoare la politica economică din zona euro, urmând a fi discutate în cadrul 

Eurogrup, aprobate de Consiliul ECOFIN și adoptate de Consiliul UE după aprobarea 

Consiliului European. Recomandările Consiliului sunt legate de continuarea 

reformelor în statele membre pentru stimularea competitivității și a reducerii 

datoriei externe. 

PREȘEDINȚIA 

CROATĂ  A 

CONSILIULUI 

UNIUNII 

EUROPENE 

Reuniunea Consiliului Eurogrup 
20 ianuarie 

2020  

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0017_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0017_RO.html
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/european-semester/
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-euro-area-recommendation_ro
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În cadrul configurației deschise, a avut loc un schimb de opinii privind 

organizarea viitoarelor lucrări legate de aprofundarea Uniunii economice și 

monetare (UEM), conform discuțiilor din cadrul summitului euro din 13 decembrie 

2019.  

Președintele Eurogrupului, dl Mário Centeno, a declarat: „(…) Economia 

zonei euro trece printr-o încetinire, dar continuă să crească – durata acestei 

perioade de creștere și numărul de locuri de muncă create depășesc toate 

recordurile. (…) Unele riscuri rămân în dezavantajul nostru, dar altele s-au 

diminuat, în special cel creat în jurul Brexitului (…).” 

 

 

Reuniunea Consiliului de cooperare  de la Bruxelles a fost prezidată de 

Gordan Grlić Radman, ministrul afacerilor externe al Croației. Delegația 

Kazahstanului a fost condusă de Muhtar Tileuberdi, ministrul afacerilor externe al 

Republicii Kazahstan. 

 „(...) Consiliul de cooperare a salutat adoptarea de 

către Consiliul afaceri externe a Deciziei Consiliului 

privind încheierea Acordului de parteneriat și 

cooperare consolidat UE-Kazahstan (APCC), semnat 

în 2015. Acordul nostru, care a fost ratificat de toate 

statele membre ale UE și Parlamentul European, va 

intra pe deplin în vigoare la 1 martie 2020” - Gordan 

Grlić Radman, ministrul afacerilor externe al 

Croației 

Consiliul de asociere a revizuit punerea în aplicare a Acordului de asociere 

UE-Ucraina și evoluțiile legate de suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei. 

Cei doi oficiali au confirmat angajamentul reciproc de a consolida relațiile 

bilaterale și au apreciat punerea în aplicare cu succes a acordului în domenii 

CONSILIUL DE COOPERARE UE-UCRAINA 
28 ianuarie 

2020  

https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/euro-summit/2019/12/13/
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precum comerțul și domeniul vamal, mediul și schimbările climatice, energia, statul 

de drept și cooperarea judiciară. 

În contextul noului Pact ecologic european care reprezintă o prioritate 

pentru UE, Consiliul de cooperare a salutat strategia națională a Kazahstanului 

pentru o economie verde și obiectivele sale ambițioase pentru 2050 în materie de 

energie, care vizează obținerea a 50% din producția de energie electrică din surse 

regenerabile. 

Consiliul de cooperare a salutat evoluțiile pozitive recente în ceea ce privește 

cooperarea regională din Asia Centrală. UE a mulțumit Kazahstanului pentru rolul 

său activ în promovarea păcii, a stabilității și a securității în întreaga regiune, 

inclusiv cu Afganistanul. S-a discutat, de asemenea, despre securitatea regională, 

inclusiv despre gestionarea frontierelor, combaterea terorismului și lupta 

împotriva traficului de droguri. 

În marja reuniunii, ministrul afacerilor externe, Tileuberdi, a avut o întâlnire 

bilaterală cu Înaltul Reprezentant al UE, Josep Borrell, în cadrul căreia au fost 

discutate relațiile UE-Kazahstan, precum și evoluțiile și cooperarea la nivel regional 

și internațional. 

 

 

Reuniunea Consiliul de afaceri externe de la Bruxelles a fost prezidată de 

Înaltul Reprezentant al UE, Josep Borrell. Miniștrii de externe ai UE au discutat 

despre afaceri curente, regiunea Sahel, diplomația în domeniul climei, procesul de 

pace din Orientul Mijlociu ș.a. 

Consiliul a fost informat despre rezultatul Conferinței de la Berlin privind 

Libia, din 19 ianuarie a.c., unde s-a discutat despre modul în care UE se poate 

angaja mai ferm în identificarea unei soluții politice, în special pentru a contribui la 

implementarea acordului de încetare a focului și la consolidarea embargoului 

asupra armelor impus de ONU. 

CONSILIUL AFACERI EXTERNE 
20 ianuarie 

2020  

https://www.consilium.europa.eu/media/42196/st05192-en20.pdf
https://www.bundesregierung.de/breg-en/news/the-berlin-conference-on-libya-1713882
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De asemenea, miniștrii au abordat situația din Bolivia, prilej cu care și-au 

reafirmat sprijinul pentru procesul care va duce la alegeri generale în 3 mai 2020. 

S-a discutat și despre Venezuela, în urma unei noi escaladări a crizei legate de 

evenimentele recente din cadrul Adunării Naționale. Miniștrii și-au reafirmat 

sprijinul pentru Juan Guaidó, în calitatea sa de președinte al Adunării Naționale. 

Consiliul a purtat un schimb de opinii cu privire la deteriorarea situației 

umanitare și de securitate din Sahel, precum și cu privire la rolul pe care îl poate 

juca UE, în calitate de principal partener și donator în regiune, în urma 

summitului de la Pau la 13 ianuarie a.c. Miniștrii și-au exprimat susținerea pentru 

reînnoirea și extinderea actualei strategii pentru Sahel, pentru a spori impactul 

acțiunii UE în sprijinul securității, al stabilității și al dezvoltării. 

„(...) Consiliul a decis să intensificăm cooperarea strategică cu 

țările din Sahel. Este evident că trebuie să facem mai mult și 

vom discuta despre acest lucru în martie, în marja 

următorului Consiliu European – a declarat Josep Borrell, 

Înaltul Reprezentant al UE. 

 

Consiliul a discutat despre modalitățile de intensificare și consolidare a 

diplomației în domeniul climei și a adoptat concluzii. S-a făcut referire, în special, 

la posibile acțiuni concrete pentru a interveni cu eficacitate pe lângă țările terțe, 

pentru a genera un nivel mai ridicat de ambiție în materie de climă la nivel mondial 

și pentru a consolida punerea sa în aplicare de către principalii parteneri. 

În cadrul unui prânz de lucru, miniștrii de externe au discutat, în mod 

informal, despre Procesul de pace din Orientul Mijlociu (PPOM) și despre regiunea 

extinsă. Aceste discuții s-au bazat pe rezultatul reuniunii extraordinare a Consiliului 

afaceri externe din 10 ianuarie 2020, care s-a axat pe situația actuală din Libia și 

Irak. În acest context, s-a abordat problema viitorului preconizat pentru acordul 

nuclear cu Iranul (JCPOA). Înaltul Reprezentant a subliniat faptul că va continua să 

colaboreze cu toți actorii relevanți din regiune. 

 

 

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/01/09/statement-by-the-high-representative-josep-borrell-on-behalf-of-the-european-union-on-the-latest-developments-on-the-national-assembly-of-venezuela/
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/security-disarmament-and-non-proliferation/news/news-about-defence-and-security/article/g5-sahel-pau-summit-statement-by-the-heads-of-state-13-jan-2020
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5033-2020-INIT/ro/pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/41993/st05173-en20.pdf
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Reuniunea a fost prezidată de către Zdravko Marić, ministrul croat al 

finanțelor, și s-a încheiat prin adoptarea unor concluzii.  

La prima reuniune a miniștrilor de finanțe ai UE din acest an, președinția 

croată a Consiliului și-a prezentat programul de lucru cu privire la domeniul 

economic și financiar. Președinția croată a anunțat că va promova inițiativele care 

încurajează procesele de reformă și convergența între statele membre. În acest 

sens, preocupările acesteia vor viza consolidarea uniunii economice și monetare și 

a rolului internațional al euro, dezvoltarea uniunii piețelor de capital, 

implementarea inițiativelor care susțin aprofundarea pieței unice, promovarea 

unor măsuri și activități destinate atenuării efectelor fiscale negative ale 

tendințelor demografice, promovarea unui sistem de impozitare transparent, 

eficient și durabil care să contribuie la realizarea pieței unice și servicii vamale mai 

eficiente și mai bine echipate la frontiera externă a UE. 

Miniștrii de finanțe au discutat despre impozitarea economiei digitale, în 

special despre provocările fiscale generate de digitalizare, precum și despre stadiul 

negocierilor OCDE cu privire la realocarea profiturilor întreprinderilor digitale și 

stabilirea unei cote minime de impozitare pentru întreprinderile multinaționale. 

Cu acest prilej, Zdravko Marić, ministrul finanțelor din Croația a declarat  „(…) 

Digitalizarea a adus schimbări fundamentale în modul de funcționare a 

companiilor, ceea ce impune să ne adaptăm regulile, în special în domeniul 

impozitării. Aceasta este o problemă globală care are nevoie de o soluție globală. 

De aceea, UE se angajează să se angajeze activ și pozitiv în negocierile OCDE în 

curs”. 

Comisia Europeană a prezentat aspectele economice și financiare ale 

Pactului ecologic european: Planul de investiții (EGDIP)20. Acesta are în vedere 

realizarea unor investiții durabile în valoare de cel puțin o mie de miliarde EUR în 

 
20 Cunoscut și ca Planul de investiții pentru o Europă durabilă (SEIP). 

CONSILIUL AFACERI ECONOMICE ȘI 

FINANCIARE 

21 IANUARIE 

2020 

https://www.consilium.europa.eu/media/42236/st05332-en20.pdf
https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/Vijesti/2019/12%20prosinac/31%20prosinca/web_FINAL_PROGRAMME_EN_FINAL.pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/digital-taxation/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_ro
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/ecofin/2020/01/21/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Economic+and+Financial+Affairs+Council%2c+21%2f01%2f2020
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/sustainable-finance/
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următorul deceniu. În timpul dezbaterii, miniștrii au subliniat importanța și 

relevanța pactului ecologic european, prezentându-și disponibilitatea de a 

examina, cu prioritate, acțiunile concrete care vor fi prezentate de Comisia 

Europeană în următoarele luni. 

Cu prilejul reuniunii, Consiliul a demarat exercițiul Semestrului european 

202021, prin care se monitorizează politicile economice, fiscale și de ocupare a 

forței de muncă din statele membre. În acest context, Comisia Europeană a 

prezentat strategia anuală privind creșterea, raportul privind mecanismul de alertă 

și recomandările privind zona euro. 

 

  Reuniunea informală a miniștrilor de justiție și afaceri interne de la Zagreb 

este prima întâlnire la nivel ministerial care a avut loc în Republica Croația, în timpul 

președinției croate a Consiliului Uniunii Europene. 

  Cu prilejul sesiunii privind justiția, miniștrii au discutat despre progresele 

înregistrate, Orientările strategice în domeniul libertății, securității și justiției și despre 

consolidarea continuă a educației judiciare. 

  În cadrul unui prânz de lucru, s-au făcut evaluări cu privire la rolul și importanța  

unei rețele judiciare în materie civilă și comercială. 

  La sesiunea privind afacerile interne, miniștrii au discutat despre punerea în 

aplicare a Agendei strategice 2019-2024 și despre viitoarele orientări strategice privind 

libertatea, securitatea și justiția. De asemenea, s-a abordat și progresul și aplicarea cu 

celeritate a  implementării sistemelor de interoperabilitate a informațiilor și aplicarea 

Regulamentului privind paza europeană de frontieră și de coastă. Subiectul privind 

migrația a fost abordat în contextul discuțiilor privind combaterea rețelelor organizate 

de contrabandă. 

 

 
21 A se vedea Calendarul de activități al Consiliului UE privind semestrul european 2020. 

REUNIUNEA INFORMALĂ A MINIȘTRILOR DE 

JUSTIȚIE ȘI AFACERI INTERNE 

23 -24 

IANUARIE 

2020 

 

https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/european-semester/2020/
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/european-semester/2020/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1578392227719&uri=CELEX%3A52019DC0650
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-alert-mechanism-report_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-euro-area-recommendation_en
https://eu2020.hr/Home/DocumentDownload/65
https://eu2020.hr/Home/DocumentDownload/63
https://eu2020.hr/Home/DocumentDownload/62
https://eu2020.hr/Home/DocumentDownload/62
https://eu2020.hr/Home/DocumentDownload/64
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/european-semester/2020/
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Reuniunea Conferinței organelor parlamentare specializate în afaceri 

europene (COSAC) a deschis seria evenimentelor organizate de Croația, în 

cadrul dimensiunii parlamentare a președinției rotative a Consiliului Uniunii 

Europene.  

Prima sesiune a conferinței 

a fost dedicată prezentării de către 

prim-ministrul Croației, Andrej 

Plenković, a priorităților 

președinției croate a Consiliului 

UE. În discursul său de deschidere, 

președintele Parlamentului 

Croației, Gordan Jandroković, a 

declarat că președinția Consiliului Uniunii Europene are o importanță majoră 

pentru Croația. În primul rând, acesta a evidențiat că președinția Consiliului a 

fost preluată la doar șase ani de la aderarea Croației la UE, fapt prin care s-a 

reafirmat angajamentul acestui stat de a participa la punerea în aplicare a 

proiectului european, de a consolida și de a promova valorile și principiile pe 

baza cărora Uniunea Europeană a fost fondată, precum și de a-și asuma 

politicile comune care fac din Uniunea Europeană o „familie unică de națiuni 

europene” și cea mai mare economie din lume. În al doilea rând, s-a subliniat 

că deținerea de către Croația a președinției Consiliului UE are loc concomitent 

cu numeroase dificultăți interne și externe cu care se confruntă Uniunea 

Europeană, unele abordate și de către cele patru priorități ale președinției 

croate. Președintele Parlamentului Croației, Gordan Jandroković, a 

exemplificat subiecte-cheie abordate de către președinția croată, respectiv 

Brexitul, adoptarea cadrului financiar multianual (CFM) pentru 2021-2027 și 

continuarea extinderii UE, pe care Croația o sprijină cu tărie.  

În a doua sesiune a reuniunii s-a discutat despre relația dintre Uniunea 

Europeană, parlamentele naționale și COSAC în noul ciclu instituțional. La 

dezbateri au participat vicepreședintele Comisiei Europene Dubravka Šuica, 

responsabil pentru democrație și demografie, și vicepreședintele 

Reuniunea președinților Conferinței organelor 

parlamentare specializate în afaceri europene 

(COSAC) 

19-20 

IANUARIE 

2020 

 

https://parleu2020.sabor.hr/en/events/meeting-chairpersons-committees-union-affairs-cosac
https://parleu2020.sabor.hr/en/events/meeting-chairpersons-committees-union-affairs-cosac
https://eu2020.hr/Events/Event?id=217
https://parleu2020.sabor.hr/sites/default/files/dogadaji/2020-01/Background%20Note%20Session%20I.pdf
https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=149
https://glashrvatske.hrt.hr/en/news/politics/speaker-jandrokovic-presidency-affirms-commitment-to-european-values/
https://parleu2020.sabor.hr/sites/default/files/dogadaji/2020-01/Background%20Note%20Session%20II.pdf


42 
 

Parlamentului European Mairead McGuinness, responsabil pentru relația cu 

parlamentele naționale. Dezbaterile s-au purtat în principal asupra organizării 

Conferinței privind viitorul Europei, unele delegații exprimând-și îngrijorarea 

față de faptul că proiectul prezentat de către Comisia Europeană, la 22 ianuarie 

2020, nu implică și parlamentele naționale în conceperea structurii, 

domeniului de aplicare și calendarului conferinței.  Cea de a LXIII-a reuniune 

plenară a COSAC va avea loc la Zagreb, între 24-26 mai 2020. Între temele 

abordate se află: managementul dezechilibrelor demografice și mobilitatea 

forței de muncă în cadrul Uniunii; efectele distributive ale bugetului UE; politica 

maritimă integrată și drepturile și obligațiile digitale.   
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    Camera Comunelor a acordat un vot favorabil, în 20 decembrie 2019, 

proiectului de lege privind Acordul de Retragere a Regatului Unit din Uniunea 

Europeană (Withdrawal Agreement Bill), existând, astfel, posibilitatea unui Brexit 

la 31 ianuarie 2020. Proiectul de lege a obținut 358 de voturi „pentru” și 234 de 

voturi „împotrivă”, trecând cu o majoritate de 124 de voturi, la doar o săptămână 

după ce Partidul Conservator a înregistrat o victorie răsunătoare în urma alegerilor 

generale. Proiectul de lege interzice guvernului să prelungească perioada de 

tranziție, care se încheie la 31 decembrie 2020, iar pe durata celor 11 luni trebuie 

negociat un acord comercial Regatul Unit – UE. 

Camera Comunelor a aprobat în 9 ianuarie 2020 legislația care îi va permite 

Regatului Unit să părăsească Uniunea Europeană la 31 ianuarie 2020 cu un acord. 

Proiectul de lege a primit 330 de voturi „pentru” și 231 de voturi „împotrivă”, 

trecând cu o diferență de 99 de voturi de a treia citire în camera inferioară a 

Parlamentului britanic, dovadă a majorității Partidului Conservator, condus de 

premierul britanic Boris Johnson, câștigată în urma alegerilor anticipate din 12 

decembrie 2019. A fost nevoie de trei zile pentru ca acest proiect de lege să 

parcurgă restul etapelor din Camera Comunelor, după ce parlamentarii britanici au 

oferit un prim vot favorabil la 20 decembrie 2019. Textul adoptat de către 

parlamentarii britanici transpune în legislația națională acordul la care premierul 

britanic Boris Johnson a ajuns în luna octombrie 2019 cu negociatorii europeni, 

BREXIT 

Legea privind Acordul de Retragere a Regatului Unit din 

Uniunea Europeană 

22 ianuarie 

2020 

https://www.gov.uk/government/publications/eu-withdrawal-agreement-bill
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după ce înțelegere anterioară, convenită de prim-ministrul Theresa May, a fost 

respinsă de trei ori de precedentul legislativ de la Londra. Unii deputați au 

considerat că aceasta reducea prea mult legăturile cu Uniunea, în vreme ce alți 

deputați au afirmat că aceasta menține Regatul Unit prea ancorat în comunitatea 

europeană, chiar și după producerea Brexitului.  

Proiectul de lege privind Acordul de retragere a Regatului Unit din Uniunea 

Europeană a trebuit să treacă prin următoare etapă de aprobare, ajungând în 

Camera Lorzilor, „gardienii constituționali”, care au amendat proiectul de lege cu 

care Camera Comunelor nu a fost de acord.  Parlamentul britanic a finalizat, în data 

de 22 ianuarie 2020, procedura de ratificare a Acordului privind Brexit. Ulterior, în 

23 ianuarie 2020 Regina Elisabeta a II-a  a promulgat legea, aceasta fiind ultima 

etapă din cadrul procesului legislativ britanic și încheind, astfel, cei trei ani și 

jumătate de la referendumul din 23 iunie 2016.  

Președintele Comisiei Europene, dna Ursula von der Leyen, și președintele 

Consiliului European, Charles Michel, au semnat în 24 ianuarie 2020, în numele UE, 

Acordul de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeană. Totodată, în 24 

ianuarie a.c., premierul britanic Boris Johnson a semnat, în numele țării sale, 
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Acordul de Retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeană, prevăzută pentru 

31 ianuarie, atunci când Marea Britanie va deveni primul stat membru din istorie 

care părăsește UE. 

Acesta a declarat: „Am 

semnat astăzi Acordul 

de Retragere pentru ca 

Regatul Unit să 

părăsească UE la 31 

ianuarie, onorând 

mandatul democratic 

al poporului britanic. 

Această semnătură 

anunță un nou capitol 

în istoria națiunii noastre”. 

Va fi însă nevoie şi de ratificarea acordului în plenul Parlamentului European, 

programată în data de 29 ianuarie 2020, astfel încât pe 31 ianuarie 2020 Regatul 

Unit să devină primul stat care părăseşte Uniunea Europeană, după 47 de ani de 

apartenență la UE. 

Regatul Unit va marca ieșirea 

din Uniunea Europeană prin 

lansarea unei noi monede de 50 de 

pence, ea fiind inscripţionată cu 

mesajul „Pace, prosperitate şi 

prietenie cu toate naţiunile” şi cu 

data Brexitului, 31 ianuarie 2020. 

Odată aprobat acordul de 

retragere, următorul pas va fi 

negocierea unui acord privind 

relațiile viitoare, care ar include 

aspecte precum comerțul și cooperarea în domeniul apărării, mediului și luptei 

împotriva terorismului. 

Dna Ursula von der Leyen a declarat în 8 ianuarie 2020, într-un discurs 

susținut la London Shool of Economics, înainte de întrevederea cu dl Johnson, că 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/speech_20_3
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se așteaptă la discuții „dure, iar fiecare tabără va face tot ce este mai bine pentru 

ea”. Înaltul oficial european a descris, de asemenea, calendarul negocierilor ca fiind 

unul strâns, având în vedere că Brexitul va avea loc la 31 ianuarie, perioada de 

tranziție urmând să se încheie la 31 decembrie, iar premierul britanic Boris Johnson 

a declarat deja că nu dorește o prelungire a acesteia. „Fără o prelungire a perioadei 

de tranziţie care trebuie să demareze începând cu data oficială a Brexit-ului la 31 

ianuarie, nu puteţi să vă aşteptaţi să se ajungă la un acord asupra tuturor 

aspectelor noului parteneriat”, a avertizat preşedintele Comisiei Europene. 

În aceeași notă, negociatorul-șef al UE pentru Brexit, dl Michel Barnier a 

avertizat că ieșirea Regatului Unit din Uniune nu a fost un proces simplu și a 

implicat renegocierea a „600 de acorduri internaționale”, dar și negocierea unui 

nou acord de liber schimb. 

 

Pentru a intra în vigoare, orice 

acord de retragere între Uniunea 

Europeană și Regatul Unit al Marii 

Britanii și al Irlandei de Nord trebuie 

aprobat de către PE printr-o 

majoritate simplă a voturilor 

exprimate (Articolul 50 din Tratatul 

privind Uniunea Europeană). PE va 

supune la vot Acordul de retragere după ce procesul de ratificare se va finaliza 

în Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord. Până atunci, deputații 

europeni și-au exprimat îngrijorarea față de modul în care Regatul Unit al Marii 

Britanii și al Irlandei de Nord și UE vor gestiona drepturile cetățenilor după 

Brexit22.  

 
22 Partea a doua a Acordului de retragere protejează drepturile cetățenilor europeni din Regatul Unit și a celor 
britanici din țările UE, precum și familiile acestora. Conform prevederilor sale, toate drepturile de securitate socială 
în conformitate cu legislația UE vor fi menținute, iar drepturile cetățenilor vor fi garantate pe toată durata vieții 
acestora. Toate procedurile administrative relevante trebuie să fie transparente, eficiente și simplificate. 
Implementarea și aplicarea acestor termeni vor fi supravegheate de o autoritate independentă cu puteri echivalente 
cu cele ale Comisiei Europene. 

BREXIT – avertizarea Parlamentului European referitoare 

la drepturile cetățenilor 

15 ianuarie 

2020 

https://ec.europa.eu/commission/publications/working-document-consolidated-version-withdrawal-agreement-following-revision-protocol-ireland-northern-ireland-and-technical-adaptations-articles-184-and-185-agreed-negotiators-level-and-endorsed-european-council_en
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Membrii PE au discutat și au votat o rezoluție care abordează problemele 

cetățenilor după retragerea Regatului Unit din UE (atât cetățenii UE rezidenți în 

Marea Britanie, cât și cetățenii britanici rezidenți în UE).  

Rezoluția evidențiază că Acordul de retragere conține dispoziții echitabile 

și echilibrate pentru a proteja drepturile cetățenilor în timpul și după perioada 

de tranziție și subliniază că aprobarea acestui acord va ține cont de experiența 

dobândită și de garanțiile oferite pentru protecția acestor drepturi.  

Deputații europeni au subliniat că o punere în aplicare completă a 

dispozițiilor acordului este esențială, pentru a proteja persoanele afectate, 

familiile lor și drepturile lor sociale pe termen lung.  

Sunt abordate, în mod special, problemele legate de noul sistem de 

înregistrare a cetățenilor UE în vederea obținerii statutului de ședere în Regatul 

Unit (EU Settlement Scheme), la absența unui document fizic ca dovadă a 

dreptului de ședere în Regatul Unit și la accesibilitatea acestuia. În acest sens, PE 

face un apel către guvernele UE 27 pentru a da dovadă de consecvență și 

generozitate față de cetățenii britanici rezidenți în UE.  

De asemenea, a fost pusă la îndoială înființarea așa-zisei autorități 

independente a Regatului Unit prevăzute în acord, afirmând că mai degrabă s-ar 

institui un  mecanism de control comun al PE cu cel al Parlamentului britanic. 

Textul adoptat solicită lansarea de campanii de sensibilizare pentru 

informarea cetățenilor și îndeamnă guvernele din statele membre ale UE să adopte 

măsuri consecvente și generoase pentru a oferi securitate juridică cetățenilor 

Regatului Unit care locuiesc pe teritoriul lor. 

 

*** 

 

 

La 1 februarie 2020, după retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și al 

Irlandei de Nord din Uniunea Europeană, conform Deciziei 937/2018 din 28 iunie 

2018 a Consiliului European de stabilire a componenței Parlamentului European, 

acesta își va modifica componența, urmând a avea un număr de 705 membri.  

Având în vedere modificarea componenței PE, plenul a adoptat și o 

modificare a numărului de membrii ai fiecărei comisii de specialitate. Astfel, în 15 

ianuarie a.c., parlamentarii europeni au votat dimensiunea post-Brexit a celor 20 

de comisii ale PE și ale celor două subcomisii. În general, numărul actual se 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2020-01-15-ITM-010-06_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0006_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0006_RO.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32018D0937
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32018D0937
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păstrează, fiind suplimentate locurile în Comisiile pentru industrie, cercetare și 

energie ITRE  (6 locuri),  pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

ENVI (5 locuri) și pentru comerț internațional INTA (2 locuri). 

 

AFET Afaceri externe 71 

AGRI Agricultură și dezvoltare rurală 48 

BUDG Bugete 41 

CULT Cultură și educație 31 

DEVE Dezvoltare  26 

ECON Afaceri economice și monetare 60 

EMPL Ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 55 

ENVI Mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 81 (+5) 

IMCO Piața internă și protecția consumatorilor 45 

INTA Comerț internațional 43 (+2) 

ITRE Industrie, cercetare și energie 78 (+6) 

JURI Afaceri juridice 25 

LIBE Libertăți civile, justiție și afaceri interne 68 

REGI Dezvoltare regională 43 

TRAN Transport și turism 49 

AFCO Afaceri constituționale 28 

PECH Pescuit 28 

PETI Petiții 35 

FEMM Drepturile femeilor și egalitate de gen 35 

CONT Control bugetar  30 

DROI Drepturile omului - subcomisie 30 

SEDE Securitate și apărare  - subcomisie  30 

 

Lista membrilor comisiilor va fi finalizată după ce noua componență a PE23 

va fi confirmată, în urma redistribuirii locurilor dintre statele membre.  

Lista finală se va baza pe notificarea oficială trimisă de statele membre.  

 

 

 
23 În conformitate cu Regulamentul de procedură al Parlamentului - articolul 209 - componența comisiilor și 
subcomisiilor sale ar trebui să reflecte, pe cât posibil, componența Parlamentului în ansamblul său. Distribuția 
proporțională a locurilor între grupurile politice nu trebuie să se îndepărteze de numărul cel mai apropiat Conferinței 
președinților (adică președintele PE și liderii grupurilor politice) privind rezolvarea oricăror dispute între grupuri cu 
privire la proporționalitate. Grupurile politice și membrii neafiliați decid intern cine este numit în fiecare comisie și 
subcomisie. Tranzacționarea locurilor între grupuri nu este permisă. 
 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-TOC_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-RULE-209_RO.html
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Președintele Comisiei Europene, 

Ursula von der Leyen, și premierul britanic, 

Boris Johnson, au avut o întâlnire, miercuri, 8 

ianuarie 2020, la Londra, pentru a discuta  cu 

privire la viitoarea relație dintre UE și Marea 

Britanie. Ambii lideri au convenit că UE și 

Marea Britanie împărtășesc valori și interese 

comune și că există multe domenii precum 

schimbările climatice, drepturile omului, 

securitatea în care cooperarea este de dorit. 

Președintele von der Leyen a subliniat 

faptul că UE respectă pe deplin decizia Marii 

Britanii de a părăsi UE, dar nicio relație nu 

poate fi la fel de strânsă precum cea de membru 

al UE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întâlnirea dnei Ursula von der Leyen cu dl Boris Johnson 
8 ianuarie 

2020  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/statement_20_10
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Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a găzduit ceremonia în 

cadrul căreia președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și colegiul 

comisarilor europeni și-au luat angajamentul solemn de a respecta tratatele 

UE, Carta drepturilor fundamentale și de a-și exercita atribuțiile în 

conformitate cu interesul general al UE, în conformitate cu art. 245 TFUE24. 

 
24 Această dispoziție a fost inclusă pentru prima dată în Tratatul de instituire a Comunității Economice 

Europene (1957) și, de atunci, a fost aplicată de fiecare dată când o nouă comisie și-a preluat mandatul. 

Prin fiecare tratat, textul angajamentului solemn a fost adaptat pentru a corespunde noii situații juridice. 

De la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona în 2009, textul include şi o trimitere la Carta drepturilor 

fundamentale a UE. Totodată, în activitatea desfăşurată, comisarii trebuie să se abţină de la orice act 

incompatibil cu natura funcţiei deţinute şi a atribuţiilor ce le revin. Responsabilitățile și obligațiile 

CURTEA DE 

JUSTIȚIE A 

UNIUNII 

EUROPENE  

 

ANGAJAMENT SOLEMN AL PREȘEDINTELUI ȘI 

AL MEMBRILOR COMISIEI EUROPENE ÎN FAȚA 

CURȚII DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE 

14 ianuarie 

2020 

Luxemburg 
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Angajamentul solemn asumat are următorul text: „Numit(ă) membru(ă) 

al(a) Comisiei Europene de Consiliul European, în urma votului de aprobare al 

Parlamentului European, mă angajez solemn: să respect tratatele și Carta 

drepturilor fundamentale a Uniunii Europene în îndeplinirea tuturor funcțiilor 

mele; să îmi exercit responsabilităţile în deplină independenţă, în interesul 

general al Uniunii; în îndeplinirea sarcinilor mele, să nu solicit și să nu accept 

instrucţiuni din partea niciunui guvern, instituţie, organ, oficiu sau agenţie; să 

mă abţin de la orice act incompatibil cu natura funcţiilor mele sau cu 

îndeplinirea sarcinilor mele. Iau act de obligația, stabilită prin Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căreia fiecare stat membru trebuie 

să respecte această natură a funcțiilor și să nu încerce să îi influenţeze pe 

membrii Comisiei în îndeplinirea sarcinilor lor. De asemenea, mă angajez să 

respect, pe durata și după încetarea mandatului, obligațiile impuse de acesta 

și în special obligația de onestitate și prudență în a accepta, după încheierea 

mandatului, anumite funcții sau avantaje”. 

Tratatele UE nu prevăd modalitățile specifice de exprimare a 

angajamentului solemn; cu toate acestea, a devenit o cutumă ca angajamentul 

solemn să fie luat în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene.  

Dl Koen LENAERTS, preşedintele Curţii de Justiţie a Uniunii Europene a 

declarat: „Practica menționată, care are un dublu simbolism, evidențiază 

atașamentul pentru respectarea dreptului care caracterizează Uniunea 

Europeană și funcționarea instituțiilor sale, printre care Comisia Europeană. 

Aceasta accentuează, de asemenea, importanța sarcinilor pe care Comisia este 

chemată să le îndeplinească în conformitate cu tratatele”.  

În opinia Președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, acest 

gest are și o altă semnificație: „(…) Depunem jurământ în fața judecătorilor care 

reprezintă legea și statul de drept, fundamentele Uniunii noastre. Și, prin acest 

jurământ, ne angajăm și în fața cetățenilor europeni să lucrăm pentru o 

apropiere din ce în ce mai strânsă între ei și instituțiile europene și pentru cea 

mai mare transparență”. 

 La eveniment a participat Alteța Regală, Marele Duce, Preşedintele 

Camerei Deputaţilor a Marelui Ducat al Luxemburgului, domnul Fernard Etgen, 

și prim-ministrul Marelui Ducat al Luxemburgului, domnul Xavier Bettel.  

 

membrilor Comisiei sunt prevăzute la articolul 17 din Tratatul privind Uniunea Europeană și la articolul 245 

din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. 
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Cu acest prilej, Dl Koen Lenaerts, Preşedintele Curţii de Justiţie a Uniunii 

Europene a declarat: „(...)Comisia joacă un rol major, în calitatea sa de 

„gardian al tratatelor”, care o abilitează să solicite Curții să constate o 

neîndeplinire a obligațiilor de către un stat membru sau să impună sancțiuni în 

cazul nerespectării unei hotărâri a Curții. Fie că sunt legislative sau judiciare, 

inițiativele Comisiei au un impact direct asupra activităților instanțelor Uniunii 

prin lărgirea domeniului material al diferitor tipuri de litigii cu care ele sunt 

sesizate. Aceasta ilustrează interacțiunea strânsă dintre misiunile asumate de 

Comisie și, respectiv, de organele jurisdicționale ale Uniunii. Comisia, ca 

instituție politică, promovează în toate împrejurările interesul general al 

Uniunii și aplicarea dreptului său, primar sau derivat. Curtea, ca organ judiciar, 

este garanta unei justiții obiective, independente și imparțiale în domeniile 

reglementate de dreptul Uniunii. Ambele contribuie la realizarea acelorași 

obiective, și anume implementarea armonioasă a diferitor politici ale Uniunii, 

precum și consolidarea realizărilor construcției europene și a valorilor 

fondatoare ale acesteia”. 

 

 

Ursula von der Leyen a declarat „(…) Suntem gardieni ai Tratatelor și 

suntem responsabili să le dăm viață prin munca și acțiunile noastre zilnice, 

pentru că Tratatele și Carta pe care ne-am angajat să le respectăm sunt mai 

mult decât o listă de articole; ele cuprind tot ceea ce reprezintă UE, spun istoria 
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continentului european: cum am trecut de la secole de războaie la crearea fără 

precedent a acestui continent din democrații”.  

 

 

➢ 20 – 21 ianuarie 2020 - Pledoarii în cauzele alăturate C-83/19 Asociaţia 

“Forumul Judecătorilor Din România”, C-127/19 Asociaţia “Forumul Judecătorilor 

Din România” și Asociaţia Mişcarea Pentru Apărarea Statutului Procurorilor & C-

195/19 PJ; cauza C-291/19 SO; cauza C-355/19 Asociaţia “Forumul Judecătorilor 

din România”; și cauza C- 397/19 Statul Român25 

Pledoariile se referă la o serie de cereri românești de pronunțare a unei hotărâri 

preliminare privind interpretarea deciziei Comisiei 2006/928/CE din 13 decembrie 2006 de 

stabilire a unui mecanism de cooperare și verificare (MCV) a progresului realizat de 

România în vederea atingerii anumitor obiective de referință specifice în domeniul reformei 

sistemului judiciar și al luptei împotriva corupției. Principala întrebare adresată Curții de 

Justiție se referă la natura MCV-ului și dacă acesta este obligatoriu pentru România. O altă 

întrebare vizează legislația română prin care s-a instituit o secție în parchetul de pe lângă 

Înalta Curte de Casație și Justiție competentă să investigheze infracțiunile din sectorul 

justiției pentru a se afla dacă respectă legislația Uniunii Europene și, mai precis, principiul 

statului de drept.  

 

➢ 22 ianuarie 2020 - Concluzii în cauza C-307/18 Generics26 

Avocatul general Kokott și-a prezentat concluziile cu privire la întrebarea preliminară 

adresată de instanța de apel din Londra în domeniul concurenței. În concret, concluziile sale 

se referă la întrebarea dacă, în sensul articolului 101 alineatul (1) TFUE, titularul unui brevet 

pentru un produs farmaceutic și o societate de medicamente generice care dorește să intre 

pe piață cu o versiune generică a produsului trebuie considerați drept concurenți potențiali 

atunci când părțile, de bună credință, sunt în litigiu în ceea ce privește validitatea brevetului 

și/sau încălcarea respectivului brevet de către produsul generic. 

 
25  A se vedea documentele de referință incidente.  
26 A se vedea documentele de referință incidente.  

SELECȚIE A CAUZELOR CARE SE AFLĂ PE 

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚELOR CURȚII DE 

JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE  

20 -24 

ianuarie 

2020 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=ro&td=ALL&num=C-83/19
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=ro&td=ALL&num=C-127/19
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=ro&td=ALL&num=C-195/19
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=ro&td=ALL&num=C-195/19
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=ro&td=ALL&num=C-291/19
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=ro&td=ALL&num=C-355/19
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=ro&td=ALL&num=C-397/19
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=ro&td=ALL&num=C-307/18
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-83/19
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-307/18
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➢ 22 ianuarie 2020 - Hotărâre în cauzele alăturate C-175/18 P PTC Therapeutics 

International / EMA & C-178/18 P MSD Animal Health Innovation et Intervet 

International / EMA27 

Avocatul general Sharpston și-a prezentat concluziile cu privire la solicitarea 

adresată Curții de Justiție a Uniunii Europene de a interpreta noțiunea de „cantitate 

mare de droguri” în contextul cooperării judiciare în materie penală. 

 

➢ 23 ianuarie 2020 - Pledoarii în cauza C-648/18 Hidroelectrica28 

Pledoariile se referă la cererea adresată de Tribunalul Bucureşti pentru a  afla dacă 

articolul 35 TFUE se opune unei interpretări a articolului 23 alineatul (1) şi a articolului 

28 litera c) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 conform căreia 

producătorii de energie electrică din România sunt obligați să tranzacționeze întreaga 

cantitate de energie electrică produsă, exclusiv prin intermediul unei piețe 

concurențiale, centralizate din România, în condițiile în care există posibilitatea 

exportării energiei, dar nu direct, ci prin intermediul unor firme de trading. 

 

 

 
27 A se vedea documentele de referință incidente.  
28 A se vedea documentele de referință incidente.  
 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=ro&td=ALL&num=C-175/18%20P
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=ro&td=ALL&num=C-648/18
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-175/18
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-648/18
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Două orașe de coastă, unul aflat de-a lungul Atlanticului și celălalt un port din 

Adriatica -  Galway (Irlanda) și Rijeka (Croația)  - sunt declarate capitalele 

europene ale culturii în 2020. 
 

Inaugurată în 1985, inițiativa capitalelor europene ale culturii evidențiază 

bogăția și diversitatea culturii din Europa, contribuind, totodată, la creșterea 

profilului internațional al orașelor.  

Titlul are un impact pe termen lung, nu numai asupra culturii, ci și din punct 

de vedere social și economic. 

ELEMENT DE 

INTERES 

GENERAL 

GALWAY ȘI RIJEKA: CAPITALELE EUROPENE ALE CULTURII ÎN 2020 

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/capitals-culture_en
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20191121PHT67145/20191121PHT67145_original.jpg
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20191121PHT67145/20191121PHT67145_original.jpg
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„Un oraș vibrant și dinamic la marginea Europei” 

Cel mai mare oraș din provincia vestică Connacht a Irlandei, Galway, este al 

treilea deținător irlandez al titlului de capitală europeană a culturii pentru 2020. 

Începând cu luna februarie a.c. - pentru a se adapta la vechiul calendar celtic - 

programul Galway 2020 se construiește în jurul celor 4 festivaluri celtice legate de 

sărbătorile Imbolc29, Bealtaine30, Lughnasa31 și Samhain32. 

Într-un oraș în care 1 din 4 locuitori s-a născut în afara Irlandei, migrația se 

alătură peisajului și limbii - cele 3 teme fundamentale ale Galway 2020.  

 Prim-vicepreședintele Parlamentului European, dna 

Mairead McGuinness, a cărei circumscripție include Galway, 

descrie orașul ca fiind sinonim cu cultura.  
„Galway are o tradiție bogată în literatură, arte și muzică, vatra 

limbii irlandeze, fiind, în același timp, pe deplin modern și global - 

un centru pentru dispozitivele medicale și tehnologie. Sunt 

încântată că acest oraș vibrant și dinamic de la marginea Europei 

va avea șansa de a se prezenta întregului continent.” 

 

 

„Un exemplu strălucitor de toleranță și multiculturalitate” 

Rijeka, un oraș croat de pe coasta adriatică, este cunoscut pentru atmosfera 

boemă și abundența de festivaluri.  

Găzduiește cel mai mare port din țară și este primul oraș croat care a devenit 

capitală europeană a culturii în 2020. 

Sub sloganul „Portul diversității”, programul Rijeka 2020 se va concentra pe 

3 teme de bază - apa, munca și migrația.  

Parlamentarul european croat Valter Flego  (Renew Europe) a felicitat orașul 

pentru titlul oferit, amintindu-și cu drag că aici a studiat ingineria mecanică.  

 

 
29 Imbolc este o sărbătoare precreștină ce are loc în primele două zile ale lunii februarie și aduce omagiu zeiței Brigid, 
celebrând  sfârșitul iernii, reîntoarcerea luminii și retrezirea naturii. 
30 Beltane sau Beltain este festivalul Zilei de mai din Galia. Cel mai frecvent se ține la 1 mai sau aproximativ la 
jumătatea distanței dintre echinocțiul de primăvară și solstițiul de vară. De-a lungul vremii, s-a desfășurat în aproape 
întreaga Irlandă, în Scoția și Insula Man. 
31 Lughnasadh sau Lughnasa este un festival galic care marchează începutul sezonului de recoltare. De-a lungul 
vremii, a fost observat pe întreg teritoriul Irlandei, Scoției și în Insula Man. În irlandeză modernă se numește Lúnasa, 
în galică scoțiană: Lùnastal, iar în manx: Luanistyn. 
32 Samhain este o veche sărbătoare precreștină și corespunde sărbătorilor cum ar fi „Ziua morților“ și „Haloween“. 
E considerată a fi „Anul Nou Celtic”. Practic, Samhainul nu are o dată fixă, sărbătorindu-se la a 8-a lună plină după 
echinoxul de primăvară. 

https://galway2020.ie/en/
https://rijeka2020.eu/en/
https://ro.wikipedia.org/wiki/Brigid
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_roRO821RO821&sxsrf=ACYBGNTjcIBM1ahpvw0oewg6vh8dC6_AvA%3A1579696472129&ei=WEEoXtC9B8iUkgXPwreICA&q=galia&oq=galia&gs_l=psy-ab.3..0l2j0i10j0l7.7430.122219..123005...4.1..0.115.544.0j5......0....1..gws-wiz.....10..0i7
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„(...) Rijeka poate fi un exemplu strălucitor de toleranță și 

multiculturalitate pentru toate orașele europene. Felicitări sincere 

orașului în care am fost student pentru această prestigioasă 

recunoaștere.” 

 

*** 

Parlamentul de la Atena a ales-o, în 22 ianuarie 2020, pe Ekaterini 

Sakellaropoulou, în funcția de președinte al Greciei, fiind prima femeie care 

ocupă acest post în istoria țării. Nominalizarea a fost făcută la 15 ianuarie a.c., 

de premierul elen, dl Kyriakos Mitsotakis.  

Dna Sakellaropoulou a reunit, încă din primul tur de scrutin, voturile a 

261 dintre cei 300 de deputați, cu mult peste necesarul de 200 de voturi 

necesare prin Constituție. „Ekaterini Sakellaropoulou este aleasă președinte al 

Republicii” - a declarat președintele parlamentului grec, dl Costas Tassoulas, la 

finalul votului. 

A fost aleasă pentru un mandat de 5 ani de deputații partidului aflat la 

guvernare Noua Democrație (conservator), ai opoziției de stânga Syriza - a 

fostului prim-ministru Alexis Tsipras, şi ai mişcării de centru-stânga Kinal. Îi 

EKATERINI SAKELLAROPOULOU, 

PRIMA FEMEIE ALEASĂ ÎN FUNCŢIA DE PREŞEDINTE AL 

GRECIEI 
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succede în această funcție dlui Prokopis Pavlopoulos (69 de ani), al cărui 

mandat expiră la 13 martie a.c. Tot în acea zi, dna Sakellaropoulou va depune 

jurământul.  

În vârstă de 63 de ani,  Ekaterini Sakellaropoulou s-a născut la Salonic, 

este licențiată în drept constituțional și drept al mediului la Atena și Sorbona, 

judecător și fiică de judecător. A ocupat, până în prezent,  funcția de președinte 

al Consiliului de Stat, din octombrie 2018, și a  apărat drepturile refugiaților, 

minoritățile și libertățile civile. Nu are apartenență  politică, este o feministă 

convinsă, divorțată și mamă a unui copil.  

Premierul Kyriacos Mitsotakis, care a propus candidatura, a declarat că  

dna Sakellaropoulou este „un magistrat de primă mărime”, care „îi va uni pe 

toți grecii”. 

„(…) A sosit timpul ca Grecia să se deschidă spre viitor. (…)  Să nu ne 

ascundem după degete, societatea greacă este încă marcată de discriminare 

împotriva femeilor. (…) Democrația e de gen feminin. A venit momentul să 

alegem, pentru prima dată, o femeie, în cea mai înaltă funcție în stat. (…) 

Alegerea dnei Sakellaropoulou este o premieră nu doar prin prisma faptului că 

este femeie, ci și prin acela că nu este membră a niciunui partid 

politic”. 

În Grecia, funcția de președinte este considerată 

preponderent onorifică, deși este șeful statului și comandant 

suprem al armatei, cu dreptul de a numi guverne și a promulga 

acte normative, precum și de a declara război unor terțe țări. 

Grecia se recuperează după o lungă perioadă de criză 

financiară și tulburări politice și ocupă ultimul loc din UE în ceea ce privește 

egalitatea de gen dintre bărbați și femei, potrivit Indicelui European de Gen 

(EIGE), dar și în privința numărului de femei aflate în funcții politice de 

conducere. În ciuda arsenalului legislativ grec ce prevede o cotă obligatorie de 

40% femei, acestea sunt rareori alese. Actualul guvern al lui Kyriakos Mitsotakis 

include doar două femei, la fel ca cel al predecesorului său de stânga, Alexis 

Tsipras. 

Într-o țară în care una dintre 5 femei este șomeră, Ekaterini 

Sakellaropoulou a devenit deja, în octombrie 2018, prima femeie ajunsă la 

conducerea Consiliului de Stat (cea mai înaltă instanță judiciară din Grecia), la 

propunerea premierului de la acea vreme, Alexis Tsipras. 



59 
 

În urmă cu un an, dna Ekaterini Sakellaropoulou a ținut un discurs în 

cadrul unei conferințe, la Universitatea Panteion – Atena,  despre rolul femeilor 

în societate.  „(…) În ciuda pașilor importanți făcuți, problemele nu au dispărut. 

(…) Timpul este în favoarea schimbării” - a precizat la acel moment,  citând-o 

pe americanca Ruth Bader Ginsburg (RBG), judecătoare emblematică a Curții 

Supreme a SUA, renumită pentru lupta sa pentru drepturile femeilor. 

 

OPINII PUBLICE 

Experții consideră că printre motivele alegerii dnei Ekaterini 

Sakellaropoulou ca președinte al țării sunt comunicarea politică și mass-media, 

care acordă mai multă vizibilitate bărbaților, pe de o parte, iar pe de altă parte, 

lipsa femeilor în posturi-cheie. 

În timp ce unele asociații care luptă pentru drepturile femeilor salută 

decizia, unii analiști descriu alegerea lui Ekaterini Sakellaropoulou drept un 

„truc de comunicare" al premierului, criticat pentru pozițiile sale conservatoare 

în materie de drepturi. 

 „(…) Această numire este o reușită semnificativă și strategică, care va 

deschide noi perspective” - a scris editorialistul Elias Maglinis, în cotidianul 

conservator Kathimerini. 

„(…) Acesta este un pas în direcția bună, care înlătură stereotipurile 

dominației masculine în centrele de luare a deciziilor” - a comentat Maria 

Stratigaki, profesor de politică socială la Universitatea Panteion din Atena, 

subliniind  „importanța acestei alegeri într-o societate unde discriminările față 

de femei sunt încă foarte evidente, de la disfuncția parității la diferențele 

salariale”.  

Maria Syrengela, secretar general al Organizației guvernamentale 

Egalitate de Gen, speră că alegerea lui Ekaterini Sakellaropolou la președinția 

elenă va servi ca „efect declanșator pentru ca femeile să își găsească o poziție 

demnă în societate”.  

Atât la dreapta spectrului politic, cât şi la stânga, „în toate partidele 

există voci care cer modernizarea societății și mai mult loc pentru femei” – a 

afirmat Maria Stratigaki, profesor asociat la Departamentul de Politici Sociale 

al Universității Panteion din Atena. 
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