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COMISIA EUROPEANĂ 

Economia și societatea digitală 

Comisia Europeană a lansat, în data de  1 februarie 2018, Observatorul și forumul UE privind tehnologia lanțurilor de blocuri 

(blockchain). 

Tehnologiile lanțurilor de blocuri, care stochează grupuri de informații ce sunt distribuite 
la nivelul unei întregi rețele, sunt considerate a reprezenta un progres major în domeniu, 
întrucât asigură un nivel ridicat de trasabilitate și securitate a tranzacțiilor economice on-line. Se 
estimează că aceste tehnologii vor avea un impact semnificativ asupra serviciilor digitale și vor 
transforma modelele de afaceri dintr-o gamă largă de domenii, cum ar fi sănătatea, asigurările, 
finanțele, energia, logistica, gestionarea drepturilor de proprietate intelectuală și serviciile 
guvernamentale. 

Observatorul și forumul UE privind tehnologia blockchain va juca un rol activ în a ajuta 
Europa să exploateze noile oportunități oferite de aceasta, să dezvolte competențele și să se 
impună ca lider în acest domeniu. Acesta va culege informații, va monitoriza și analiza 
tendințele în domeniu, va propune soluții la provocările care apar și va examina potențialul 
socio-economic al tehnologiei blockchain. Observatorul și forumul UE va permite cooperarea 
transfrontalieră privind cazurile de utilizare practică, reunindu-i în cadrul său pe cei mai buni 
experți din Europa și oferind un forum deschis pentru experții din domeniul tehnologiei 
blockchain, pentru inovatori, cetățeni, părțile interesate din sector, autoritățile publice, 
autoritățile de reglementare și de supraveghere, în care aceștia vor putea discuta și vor putea 
dezvolta noi idei care să le permită să învețe, să coopereze și să contribuie în mod deschis. 
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Locuri de muncă, creștere, investiții și 

competitivitate 

Apă potabilă mai sigură pentru toți europenii 

Propunerea de directivă privind calitatea apei potabile1, propusă în 
data de 1 februarie 2018, de Comisia Europeană, va facilita accesul la aceasta 
și va permite o mai bună informare a cetățenilor.  

Dreptul de acces la servicii esențiale de calitate, inclusiv la apă, este 
unul dintre principiile prevăzute în Pilonul european al drepturilor sociale, 
care a fost unanim aprobat de către șefii de stat sau de guvern la Summit-ul 
de la Göteborg. Propunerea legislativă are drept obiectiv garantarea acestui 
drept esențial, astfel că răspunsul la prima inițiativă cetățenească europeană 
a fost încununată de succes, „Right2Water”, a reunit 1,6 milioane de 
semnături în sprijinul îmbunătățirii accesului la apă potabilă sigură pentru 
toți europenii. Normele a căror actualizare este propusă de Comisie 
vor îmbunătăți calitatea și siguranța apei prin adăugarea de substanțe noi și 
emergente (de exemplu, legionella și cloratul) la lista de criterii pentru 
determinarea siguranței apei. În noile condiții se va impune statelor 
membre să îmbunătățească accesul la apă potabilă al tuturor cetățenilor, în 
special în cazul grupurilor vulnerabile și marginalizate pentru care, în 
prezent, accesul la apă potabilă este dificil2. O altă modificare importantă a 
legislației va oferi cetățenilor un acces ușor și comod pentru utilizatori, 
inclusiv on-line, la informații despre calitatea apei potabile și aprovizionarea 
cu apă potabilă în zonele în care locuiesc, sporind astfel încrederea în apa de 
la robinet. În plus, scăderea consumului de apă îmbuteliată poate ajuta 
gospodăriile din Europa să economisească peste 600 de milioane EUR pe 

                                                 
1 COM(2017) 753 
2 În practică, acest lucru înseamnă instalarea, în spațiile publice, a unor echipamente care 
să permită accesul la apă potabilă, lansarea unor campanii de informare a cetățenilor cu 
privire la calitatea apei pe care o beau și încurajarea administrațiilor și clădirilor publice să 
ofere acces la apă potabilă. 

an3. Mai buna gestionare a apei potabile de către statele membre va 
permite evitarea pierderilor inutile de apă și va contribui la reducerea 
amprentei de carbon4.  

Relații interinstituționale 

Noul Cod de conduită pentru membrii Comisiei Europene 

Anunțat de președintele Juncker în discursul său privind starea 
Uniunii, noul Cod de conduită al membrilor Comisiei Europene conține 
norme etice mai stricte. După consultarea Parlamentului European, noul cod 
intră în vigoare începând cu data de 31 ianuarie 2018, în continuarea 
campaniei pentru o transparență sporită pe care o duce președintele 
Juncker de la începutul mandatului său. 

Noul Cod de conduită pentru membrii Comisiei aduce următoarele 
îmbunătățiri principale: 

 activitățile desfășurate după încheierea mandatului; 

 prevenirea conflictelor de interese; 

 interesele financiare; 

 transparența și răspunderea; 

 asigurarea respectării normelor; 

 posibilitatea oferită comisarilor de a candida la alegerile 
pentru Parlamentul European fără a fi nevoiți să își ia 
concediu. 

                                                 
3 Sporirea încrederii în apa de robinet va permite cetățenilor să contribuie și la reducerea 
deșeurilor din plastic provenite de la apa îmbuteliată, inclusiv a deșeurilor marine. Sticlele 
de plastic sunt unul dintre obiectele de plastic de unică folosință cel mai des întâlnite pe 
plajele europene. Prin actualizarea Directivei privind apa potabilă, Comisia parcurge o etapă 
importantă, la nivel legislativ, către punerea în aplicare a Strategiei UE privind materialele 
plastice, care a fost prezentată la 16 ianuarie 2018. 
4 Prin urmare, propunerea va contribui considerabil la realizarea obiectivelor de dezvoltare 
durabilă pentru 2030 (obiectivul 6) și a obiectivelor Acordului de la Paris privind schimbările 
climatice. 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_ro
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful/details/follow-up/2012/000003/en?lg=ro
http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/pdf/revised_drinking_water_directive.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/code-conduct-commissioners-2018_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5_ro.htm
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Sănătate și siguranță alimentară 

Comisia propune consolidarea cooperării între statele membre privind evaluarea tehnologiilor medicale în UE 

Regulamentul 5  propus de Comisie privind evaluarea 
tehnologiilor medicale (ETM) vizează medicamente noi și anumite 
dispozitive medicale noi, oferind o bază pentru o cooperare 
permanentă și sustenabilă la nivelul UE în ceea ce privește evaluările 
clinice comune în aceste domenii. Statele membre vor putea utiliza în 
întreaga UE instrumente, metodologii și proceduri comune în domeniul 
ETM, colaborând în patru domenii principale:  

 evaluările clinice comune, axate pe cele mai inovatoare 
tehnologii medicale cu cel mai mare impact potențial pentru 
pacienți;  

 consultările științifice comune, prin care dezvoltatorii pot 
solicita consiliere din partea autorităților responsabile de ETM;  

 identificarea tehnologiilor medicale emergente, pentru a 
identifica rapid tehnologiile promițătoare;  

 continuarea cooperării voluntare în alte domenii; statele 
membre ale UE vor continua să fie responsabile de evaluarea 
aspectelor neclinice (de exemplu, economice, sociale, etice) ale 
tehnologiilor medicale și de luarea deciziilor privind stabilirea 
prețurilor și rambursarea.  

 

  

 

 

                                                 
5 COM(2018)51 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_51_EN_ACTE_f.pdf
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Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate/ Vicepreşedinte al 

Comisiei Europene, dna Federica Mogherini 

 

 În data de 29 ianuarie a.c., Înaltul Reprezentant a avut o 
întâlnire bilaterală cu dl Eladio Ramon Loizaga Lezcano, ministru de externe al 
Republicii Paraguay. În cadrul reuniunii, cei doi oficiali au discutat despre 
negocierile privind încheierea unui Acord de asociere UE-Mercosur, 
cuprinzător şi echitabil, dat fiind faptul că preşedinţia pro-tempore este 
deţinută de Paraguay de la sfârşitul anului trecut. În acest context, Înaltul 
Reprezentant a reiterat angajamentul politic al UE către o finalizare rapidă a 
negocierilor. De asemenea, dna Mogherini a salutat invitaţia primită din 
partea autorităţilor din Paraguay de a asista la viitoarele alegeri din 22 
aprilie a.c. şi a confirmat că Uniunea Europeană va desfăşura o misiune de 
observare a alegerilor. Alte subiecte abordate au fost: o posibilă reuniune 
ministerială UE-CELAC6 şi despre situaţia actuală din regiune, în special din 
Venezuela. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 CELAC- Comunitatea Statelor latino-americane şi Caraibiene este un blog regional 

format din state latino-americane şi caraibiene, înfiinţat la 23 februarie 2010, alcătuit din 33 
de state suverane. 

 În data de 29 ianuarie a.c., Înaltul Reprezentant al UE a avut o 
întrevedere cu  ministru de externe al Argentinei, dl Jose Marcelo Faurie. Cei 
doi au făcut schimb de opinii cu privire la o serie de subiecte de interes 
comun, cum ar fi relaţiile UE-CELAC, precum și cu privire la situaţia din 
Venezuela. De asemenea, au subliniat atât relaţiile pozitive dintre cele două 
părţi şi dialogurile politice care au fost lansate, cât şi cooperarea în cadrul 
Comitetului comun, organism comun de decizie care oferă o orientare 
strategică relaţiilor bilaterale (cum ar fi Iniţiativa „Spotlight” de combatere a 
violenţei împotriva femeilor).  

 

 Înaltul Reprezentant al UE, dna Federica Mogherini, 
împreună cu ministru de afaceri externe al Norvegiei, dna Ine Marie Eriksen 
Soreide, în data de 31 ianuarie a.c. au co-prezidat reuniunea Grupului 
internaţional al donatorilor pentru Palestina din cadrul Comitetului Ad-hoc de 
legătură. În cadrul acestei reuniuni, s-a discutat despre accelerarea 
eforturilor pentru a contribui la o soluţie negociată bazată pe coexistenţa 
celor două state. În plus, autoritatea palestiniană ar trebui să aibă dreptul la 
un control deplin asupra Fâşiei Gaza, în conformitate cu Acordul de la Cairo 
din 12 octombrie 2017.  
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Această reuniune 
a adus la aceeaşi masă 
israelienii şi palestinienii, 
partenerii din regiune ai 
UE şi comunitatea 
internaţională pentru 
prima dată de la 
declaraţia preşedintelui 
Trump din decembrie 
anul trecut privind 
Ierusalimul. Înaltul 
Reprezentant a declarat că soluţia celor două state bazată pe Acordurile de 
la Oslo şi pe legile internaţionale ca Ierusalimul să fie capitala celor două 
state. ”(…) Este singura soluţie viabilă şi durabilă care ar îndeplini aspiraţiile 
legitime ale ambelor părţi, inclusiv preocupările legitime ale securităţii 
Israelului. Uniunea Europeană este pregătită să-şi sporească sprijinul dacă 
sunt îndeplinite condiţiile politice, de exemplu prin redistribuirea misiunii UE 
de asistenţă la frontieră în Rafah sau prin ajutor imediat acordat spitalelor.” 
Totodată,  dna Mogherini a anunţat un nou pachet de asistenţă în valoare 
de 42,5 milioane de euro pentru activităţi în Ierusalimul de Est privind 
promovarea şi protejarea oraşului palestinian, privind tineretul şi educaţia, 
cât şi privind sprijinul acordat sectorului privat, cu scopul general de a 
stimula dezvoltarea economică. În același timp,  pentru sprijinul activităţilor 
de construire a unui stat palestinian democratic şi responsabil prin reforme 
politice orientate, consolidare fiscală, consolidare a întreprinderilor şi a 
IMM-urilor, a societăţii civile palestiniene şi asigurarea accesului la apă  şi 
energie. Acest pachet vine în completarea altor inițiative susținute deja cu 
158,1 milioane de euro din partea Uniuni Europene pentru a ajuta 
autoritatea palestiniană să îşi acopere costurile de funcţionare (salarii şi 
pensii, asistenţă acordată familiilor vulnerabile şi spitalelor din Ierusalimul 
de Est) şi să ofere servicii publice. 

La finalul reuniunii, dna Mogherini a declarat că toate aceste măsuri 
„(...) demonstrează că, în concordanţă cu scopul politic al acestei reuniunii, 

există o mulţime de proiecte concrete care se desfăşoară tocmai pentru că 
există o  excelentă cooperare pe care am stabilit-o la nivel internaţional.” 

 

 În data de 31 ianuarie 2018, Înaltul Reprezentant a avut o 
întrevedere cu ministru de afaceri externe al Emiratelor Arabe Unite (EAU), 
Excelența Sa  Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, la Bruxelles. Cei doi 
oficiali au semnat un Acord de cooperare între Serviciul european de 
acţiune externă şi ministerul afacerilor externe al EAU care va consolida 
relaţiile dintre cele două părți printr-o intensificare a dialogului şi a 
cooperării în chestiuni strategice de interes comun, în special în facilitarea 
comerţului şi cercetării. Acestea sunt domenii-cheie care însoţesc planurile 
EAU privind Viziunea pentru 2021 de a stimula diversitatea economică şi de 
a se îndrepta către o societate bazată pe cunoaştere. Pe lângă relaţiile 
bilaterale, au fost abordate şi subiecte privind ultimele evoluţii din regiune, 
inclusiv din Yemen, Iran, Siria şi privind procesul de pace din Orientul 
Mijlociu şi Libia. De asemenea, s-a discutat despre situaţia din regiunea 
Sahel. Cu această ocazie, Înaltul Reprezentant a salutat angajamentul 
Emiratelor Arabe Unite de a aloca suma de 30 milioane de dolari pentru 
Forţele comune din 
Sahel. Tema alocării de 
fonduri va fi dezbătută 
şi în cadrul conferinţei 
internaţionale privind 
Sahel care va avea loc 
în data de 23 februarie 
a.c., la Bruxelles. 

 
 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-368_en.htm
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PARLAMENTUL EUROPEAN 

 

 

În săptămâna 29 ianuarie - 4 februarie a.c., deputații europeni și-au desfășurat activitatea în cadrul grupurilor și al comisiilor permanente ale Parlamentului 

European, la Bruxelles – Belgia. 

Statul de drept în Polonia  

UE ar trebui să stabilească rapid dacă Polonia riscă să încalce în mod grav valorile UE și, dacă este cazul, să propună măsuri de remediere.  

În acest context, Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne a votat, în ședința sa din data de 29 ianuarie a.c., propunerea de rezoluție cu 
privire la decizia Comisiei Europene  pentru activarea articolului 7 alineatul (1) din Tratatul UE7 (risc clar de încălcare gravă a valorilor UE) în ceea ce privește 
situația din Polonia.8 

Deputații europeni îndeamnă statele membre ale UE să acționeze rapid pentru a stabili dacă se încalcă art.7 din TUE în cazul Poloniei, susțin apelul 
pentru ca Polonia să fie sancționată dacă amenință încălcarea valorilor UE și cer respectarea tratatelor care dau putere liderilor europeni să acționeze pentru a 
împiedica un stat membru să încalce valorile UE. 

                                                 
7 Articolul 7 din Tratatul UE, care până în prezent nu a fost folosit, prevede un mecanism de prevenire a încălcării valorilor UE și de luare a unor sancțiuni împotriva statului membru în 

cauză în cazul în care acestea apar. În conformitate cu articolul 7 alineatul (1) și în urma unei inițiative a unei treimi din statele membre, de către Parlament sau de către Comisia Europeană, 
Consiliul UE poate determina existența unui risc clar de încălcare gravă a valorilor UE de către un stat membru. Decizia Consiliului necesită sprijinul majorității a patru cincimi din membrii săi și 
acordul Parlamentului European. Pentru a preveni o încălcare reală, aceasta poate adresa, de asemenea, recomandări specifice țării în cauză. În conformitate cu articolul 7 alineatul (2), o 
încălcare efectivă a valorilor UE poate fi stabilită de Consiliul European (șefii de state sau de guverne ale UE) la propunerea unei treimi din statele membre ale UE sau a Comisiei Europene. În 
acest caz, Consiliul European trebuie să decidă în unanimitate, iar Parlamentul trebuie să-și dea consimțământul. Articolul 7 alineatul (3) prevede posibile sancțiuni, cum ar fi suspendarea 
drepturilor de vot în cadrul Consiliului de Miniștri. Pe data de 20 decembrie 2017, Comisia Europeană a acționat cu privire la apărarea independenței judiciare în Polonia - în ciuda eforturilor 
repetate, de aproape 2 ani, de implicare a autorităților poloneze într-un dialog constructiv în contextul Cadrului privind statul de drept, Comisia Europeană a concluzionat că există un risc clar 
de încălcare gravă a statului de drept în Polonia. 

8 2018/2541(RSP), raportor Claude Moraes (S&D) 

http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201801/LIBE/LIBE(2018)0129_1P/sitt-7665961
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5367_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:12012M007
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De asemenea, deputații europeni invită Consiliul UE să acționeze rapid în conformitate cu 
dispozițiile prevăzute la articolul 7 alineatul (1) și să solicite Parlamentului European să fie pe 
deplin informat cu privire la progresele înregistrate și la acțiunile întreprinse la fiecare etapă a 
procedurii.   

Parlamentul European a susținut în mod constant preocupările Comisiei Europene, 
inclusiv prin cele trei rezoluții din 13 aprilie 20169, 14 septembrie 201610 și 15 noiembrie 201711. 
În ultima rezoluție, Parlamentul European  preciza că situația din Polonia reprezintă un risc clar 
pentru o încălcare gravă a valorilor UE, inclusiv a statului de drept. Preocupările deputaților 
europeni s-au axat pe separarea puterilor, independența justiției și drepturile fundamentale. 

Ultima rezoluție va fi supusă votului într-o sesiune viitoare a Parlamentului. În urma 
propunerii Comisiei Europene12, orice decizie luată de guvernele UE cu privire la existența unui 
risc clar de încălcare gravă a valorilor UE de către Polonia ar trebui să fie aprobată de Parlamentul European pentru a intra în vigoare. 

În acest context13, aproape jumătate dintre cetățenii polonezi14 consideră că Bruxelles a activat articolul 7 pentru țara lor, deoarece nu îi plac actualii 
lideri de la Varșovia.  

Președintele Poloniei, dl Andrzej Duda, a declarat pe 29 ianuarie a.c. într-un interviu acordat televiziunii poloneze că „nu este de acord" cu Comisia 
Europeană și că „ (…) suntem supuși unui tratament foarte nedrept." Președintele a explicat că autoritățile poloneze au făcut doar modificări ale sistemului 
judiciar, deja în vigoare în alte țări ale UE, dar numai Polonia este acuzată de încălcarea democrației. „ (…) Luați în considerare adevărata imagine a țării noastre: 
avem libertatea de asociere, toată lumea poate demonstra că nu există nici o problemă legată de libertatea presei.”  

                                                 
9 Rezoluţia Parlamentului European din 13 aprilie 2016 referitoare la situația din Polonia -2015/3031(RSP).  
10 Rezoluţia Parlamentului European din 14 septembrie 2016 referitoare la evoluțiile recente din Polonia și la impactul acestora asupra drepturilor fundamentale prevăzute în Carta 

drepturilor fundamentale a Uniunii Europene -2016/2774(RSP) 
11 Rezoluţia Parlamentului European din 15 noiembrie 2017 referitoare la situația statului de drept și a democrației în Polonia - 2017/2931(RSP) 
12 Comisia Europeană acționează pentru a proteja statul de drept în Europa. Reformele judiciare din Polonia înseamnă că sistemul judiciar al țării se află acum sub controlul politic al 

majorității de guvernământ. În absența independenței judiciare, se ridică probleme serioase cu privire la aplicarea efectivă a legislației UE, de la protecția investițiilor până la recunoașterea 
reciprocă a deciziilor în domenii atât de diverse, cum ar fi litigiile privind custodia copilului sau executarea mandatelor europene de arestare. De asemenea, Comisia a publicat o recomandare 
complementară (a patra) privind statul de drept, stabilind în mod clar măsurile pe care le pot lua autoritățile poloneze pentru a remedia situația actuală. În cazul în care autoritățile poloneze 
pun în aplicare acțiunile recomandate, Comisia este pregătită, în strânsă consultare cu Parlamentul European și cu Consiliul, să-și reconsidere propunerea motivată. În plus, Comisia a decis să ia 
următorul pas în procedura sa de încălcare împotriva Poloniei pentru încălcările dreptului UE prin Legea privind organizarea instanțelor ordinare, care trimite Polonia la Curtea de Justiție a 
Uniunii Europene. Cu toate aceste măsuri fără precedent, Comisia își menține oferta pentru un dialog constructiv care să remedieze situația actuală. 

13 https://www.euractiv.fr/section/justice-affaires-interieures/news/survey-poles-think-article-7-nuclear-decision-is-unjustified/ 
14 Conform unui sondaj realizat în luna ianuarie de către “Opinion Research” -  Centrul polonez de cercetare a opiniei publice (CBOS), aproximativ jumătate (45%) consideră că decizia 

Comisiei este motivată de disprețul față de actualul guvern și că „opțiunea nucleară“ lansată împotriva Poloniei este nejustificată, în timp ce 34% cred contrariul, iar 21% dintre respondenți nu 
au o opinie cu privire la acest subiect. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0123+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0344+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0442+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/3031(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/2774(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2017/2931(RSP)
https://www.euractiv.fr/section/justice-affaires-interieures/news/survey-poles-think-article-7-nuclear-decision-is-unjustified/
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Prim-ministru Mateusz Morawiecki, care a preluat mandatul în luna decembrie anul trecut, insistă că declanșarea articolului 7 este nefondată și că țara 
are dreptul de a introduce reforme.  

Analiștii subliniază faptul că polonezii sunt împărțiți în opinii neștiind dacă țara ar trebui să ia în considerare recomandările Comisiei Europene și să 
renunțe la unele dintre modificările aduse sistemului judiciar15. Conform unui sondaj, polonezii nu se tem că situația actuală duce la sancțiuni. Deși mai mult de 
jumătate dintre respondenți (51%) consideră că sancțiunile sunt posibile, majoritatea este convinsă că în Consiliu nu se va obține unanimitatea necesară 
aprobării sancțiunilor16. În orice caz, 87% dintre respondenți (comparativ cu 85% din ancheta precedentă) rămân în favoarea prezenței Poloniei în UE și doar 
10% se opun17.  

În urma vizitei oficiale în România18 a ministrului afacerilor externe, omologul român a declarat că poate să dezvolte şi pe mai departe relaţiile foarte 
bune între cele două părți, ținând seama de faptul că anul viitor se va marca un secol de relaţii diplomatice, context potrivit pentru reafirmarea parteneriatului 
strategic dintre cele două state. Polonia reprezintă pentru România unul dintre cei mai însemnaţi parteneri şi un aliat de nădejde în cadrul NATO. Ambele state 
sunt beneficiarele măsurilor adoptate atât la nivel aliat, ca răspuns la actualele preocupări şi la provocările din zona de securitate, dar şi contribuitori importanţi 
la securitatea euroatlantică şi la securitatea internaţională. România și Polonia sunt state care investesc în propria securitate şi cooperează strâns, la nivel 
bilateral şi regional, considerând că aceste demersuri reprezintă fundamentul unei apărări colective eficiente în cadrul NATO.  

Contribuţiile și aspiraţiile comune arată solidaritatea reală cadrul unei Europe libere şi prospere. Polonia şi România asigură alternativ organizarea unor 
întâlniri în cadrul Formatului B919. Anul acesta, România va găzdui, la Bucureşti, Summit-ul „Iniţiativa celor trei mări”, proiect menit să contribuie la atingerea 
convergenţei în cadrul Uniunii Europene. Un interes comun există pentru vecinătatea estică - Parteneriatul estic şi abordarea asemănătoare faţă de ţările din 
zona Balcanilor de Vest. De asemenea, abordând problematica europeană de actualitate, importante sunt dosarele privind viitorul cadru financiar multianual, 
Brexit-ul şi viitorul Uniunii Europene post - Brexit, convergenţa europeană, politica de coeziune şi politica agricolă comună. 

 

 

 

 

                                                 
15 Astfel, 44% dintre respondenți consideră că Polonia ar trebui să răspundă așteptărilor Comisiei Europene, în timp ce 41% consideră contrariul. 
16 În acest sens, 28% dintre polonezii polonezi consideră că cel puțin o țară se va situa de partea poloneză, iar 35% cred că mai mult de o țară, bazându-se pe solidaritatea fostelor țări 

comuniste precum Ungaria (77%), Republica Cehă (22%), Slovacia (16%), Bulgaria (14%), Lituania (8%) și chiar Germania pentru unii (7%). 
17 Studiul a fost efectuat în perioada 9-17 ianuarie 2018 , pe un eșantion de 951 de polonezi. 
18 Declaraţia ministrului afacerilor externe, Teodor Meleşcanu, în urma întrevederii cu ministrul afacerilor externe al Republicii Polone, Jacek Czaputowicz. 
19 Lansat la iniţiativa României şi Poloniei, Bucureşti 9 (B9) oferă o platformă pentru aprofundarea dialogului şi cooperării între aliaţii participanţi - Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, 

Lituania, Polonia, România, Slovacia și Ungaria, în formatul miniștrilor apărării, care se vor reuni la București, în luna martie 2018, pentru coordonarea problematicilor comune statelor de pe 
Flancul Estic aliat,   în vederea articulării contribuţiei specifice a acestor state la procesele în derulare la nivelul Alianţei, pe baza experienţei şi expertizei pe care o deţin şi a intereselor comune 
de securitate, în deplină concordanţă cu principiile solidarităţii şi al indivizibilităţii securităţii statelor membre NATO. În cadrul acestui format, au avut loc două reuniuni la nivel de şefi de stat şi 
de guvern, desfăşurate la Varşovia (iulie 2014) şi Bucureşti (noiembrie 2015) și două întruniri la nivel de miniștrii de externe, prima la București (noiembrie 2016) și a doua la Varșovia (9 
octombrie 2017). 

https://www.mae.ro/node/44895
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Prima reuniune COSAC 

a Președinției bulgare a Consiliului UE 

În perioada 21-22 ianuarie 2018, la Sofia (Bulgaria), a avut loc reuniunea 
președinților comisiilor pentru afaceri europene (COSAC) din statele membre ale 
UE, la care au participat membri din comisiile specializate, reprezentanți ai 
statelor candidate, invitați speciali, observatori, oficiali ai dimensiunii 
parlamentare a Președinției bulgare a Consiliului UE ș.a. 

Potrivit programului reuniunii președinților COSAC,  în prima zi,  21 
ianuarie 2018, s-a reunit troica prezidențială a COSAC20 constituită din delegația 
parlamentului național care exercită președinția în curs (Bulgaria), a 
parlamentului care a exercitat președinția anterioară (Estonia), a parlamentului 
care va exercita viitoarea președinție (Austria), precum și dintr-o delegație a 
Parlamentului European. Pe agenda lucrărilor s-au aflat: adoptarea agendei 
reuniunii troicii prezidențiale; aprobarea proiectului de program pentru 
reuniunea președinților COSAC; dezbateri privind proiectul de program al celei 
de-a 59-a reuniuni COSAC; aprobarea proiectului celui de-al 29-lea raport COSAC; 
scrisorile primite de Președinția bulgară și alte teme. 

Ziua a doua a reuniunii, 22 ianuarie a.c., a fost dedicată președinților 
COSAC, unde s-a adus în dezbatere dimensiunea parlamentară a Președinției 
bulgare a Consiliului UE și îndeplinirea cu succes mandatului acesteia. A fost 
prezentată agenda celei de-a 59-a reuniuni a COSAC, proiectul de raport 
semestrial COSAC, scrisorile din partea Senatului Franței, Consiliului Național al 
Austriei, Estoniei, Senatului Cehiei și Camerei Reprezentanților din Țările de Jos și 
grupul de lucru care va sprijini lucrările grupului operativ privind subsidiaritatea și proporționalitatea.   

În sesiunea dedicată priorităților Președinției bulgare a Consiliului UE s-a precizat că își vor îndeplini acest rol într-un mod onest, ca lider politic atunci 
când este cazul ori ca reprezentant și coordonator.  
În cadrul sesiunii „Viitorul Uniunii Europene – Forță în unitate” s-a amintit că Uniunea Europeană trece prin cele mai tulburi perioade ale sale, iar modul în care 
ea funcționează nu este pe placul cetățenilor săi. Bulgaria deține Președinția Consiliului UE aproape de sfârșitul ciclului legislativ și că este momentul în care 

                                                 
20 Fiecare delegație este compusă din câte 2 membri ai parlamentului său. 
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dezbaterile trebuie să facă loc acțiunilor. Eforturile statelor membre și ale instituțiilor UE trebuie să se concentreze asupra punerii în aplicare a inițiativelor 
prioritare, care au o clară valoare adăugată și care oferă răspunsuri practice așteptărilor cetățenilor europeni. Rolul parlamentelor naționale în afacerile 
europene a devenit un subiect important în dezbaterile cu privire la legitimitatea democratică a procesului decizional al Uniunii Europene. Uniunea trebuie să 
continue să susțină ideile europene comune, în conformitate cu Declarația de la Roma care confirmă semnificația excepțională a principiilor solidarității și 
coeziunii pentru integrarea europeană. De asemenea, politicile concrete, nu construcțiile teoretice, vor determina viitorul Uniunii.  
În sesiunea privind „rolul strategiilor macro-regionale ale UE21 în dezvoltarea durabilă, stabilitate și securitate” s-a menționat că aceste strategii reprezintă o 
platformă importantă de cooperare, determinată de o serie de țări și regiuni ale UE ca o completare a politicilor naționale tradiționale de gestionare teritorială. 
Acestea strategii sunt concepute pentru a răspunde dificultăților comune, precum creșterea bazată pe inovare, mediul înconjurător sau schimbările climatice, cu 
implicarea actorilor naționali, regionali și locali. 

La reuniunea COSAC au participat: dna Mairead McGuinness, prim-vicepreședinte al Parlamentului European, dna Iskra Mihaylova, președintele Comisiei 
pentru dezvoltare regională din Parlamentul European, dl Frans Timmermans, prim-vicepreședinte al Comisiei Europene, dna Audrone Perkauskiene, șef serviciu 
Parteneriatul estic, politică regională și OSCE din cadrul Serviciului European de Acțiune Externă,  dl Raul Mälk, ambasador extraordinar, președintele grupului de 
coordonatori naționali ai Strategiei UE pentru regiunea Mării Baltice;  
 Din partea Președinției bulgare au participat - la nivelul Adunării Naționale - dna Tsveta Karayancheva, președintele Adunării Naționale; dl. Kristian 
Vigenin, președintele Comisiei pentru afaceri europene și de control al fondurilor europene, șef de delegație,  dna Ivelina Vassileva, membru al Comisiei pentru 
afaceri europene și de control al fondurilor europene; la nivel guvernamental -  dna Lilyana Pavlova, ministrul pentru Președinția bulgară a Consiliului UE 2018, și 
dna Denitsa Nikolova, ministru adjunct pentru dezvoltare regională și lucrări publice; la nivel prezidențial -  dna Iliana Iotova, vicepreședinte al Republicii 
Bulgaria; 

 Invitați: reprezentanți ai statelor candidate (Albania, Muntenegru, Serbia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Turcia; invitați speciali (Islanda, 
Kosovo , Norvegia și Elveția); alți participanți (secretariatul COSAC și un observator din partea Consiliului Uniunii Europene); observatori (ambasadorii statelor 
membre UE în Bulgaria, membri ai Comisiei pentru afaceri europene și de control al fondurilor europene). 

 Parlamentul României a fost reprezentat de către dna Gabriela Crețu, președintele Comisiei pentru afaceri europene din Senat, și dna Roxana Mînzatu, 
membru al Comisiei pentru afaceri europene din Camera Deputaților.   

 

 

                                                 
21 Cele patru strategii macro-regionale (regiunea Mării Baltice, regiunea Dunării, regiunea Adriaticii și a Mării Ionice și regiunea alpină) privesc 19 state membre UE și nouă state din 

afara Uniunii. Strategiile macro-regionale sunt stabilite în limitele principiului „celor trei NU”: nu unor fonduri europene noi, nu unor structuri oficiale europene noi și nu unor noi acte legislative 
europene. Sprijinul financiar este acordat sub forma programelor de cooperare transnațională în cadrul cooperării teritoriale europene, care sunt finanțate de Fondul european de dezvoltare 
regională. Patru astfel de programe sprijină punerea în aplicare a strategiilor macro-regionale. În octombrie 2017, Bulgaria a preluat președinția Strategiei pentru regiunea Dunării, aceasta 
cuprinzând 9 state membre și 5 state din afara Uniunii, respectiv peste 100 milioane de locuitori, adică o cincime din populația UE. 
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Premiul LUX la Ciné Lumiére 

 „Sunt copiii în regulă? - o sărbătoare a tineretului european pe ecran” - este filmul-eveniment organizat la Institut Francais Ciné Lumière și susținut de 
Premiul LUX al Parlamentului European. Evenimentul s-a desfășurat cu implicarea a 13 voluntari, cu vârste cuprinse între 12 și 15 ani, de la Academia „Alec 
Reed” din Northolt - Marea Britanie. Ei au participat la 4 ateliere de programare a filmului și au organizat 2 programe distincte de scurt-metraje europene. 
Scopul evenimentului a fost promovarea învățării limbilor străine prin intermediul filmelor.  

 Înaintea proiecțiilor a avut loc o prezentare a dnei Julie Ward (S&D), membru al 
Parlamentului European, cunoscută pentru angajamentul său în promovarea culturii 
europene. Dna Ward a subliniat rolul crucial al cinematografiei ca o formă unică de 
exprimare care ridică cultura europeană dincolo de frontierele geografice și economice. 
Prezența și angajamentul său constant sunt o dovadă a dorinței multor britanici de a 
adopta și împărtăși o cultură europeană comună. În timpul scurtelor discuții, care au 
urmat fiecărei proiecții, participanții la atelier și-au exprimat ideile despre imaginea în 
mișcare. Înțelegerea poveștii unui film și a relațiilor dintre personaje au părut a fi un 
proces de gândire naturală.  

S-a pus apoi întrebarea dacă industria cinematografică clasifică în vreun fel „filmul 
străin” pentru publicul tânăr. Distincția dintre limba engleză și o altă limbă străină ar putea 
fi o chestiune de producție - majoritatea filmelor și seriilor având bugete mari pentru a fi 
produse în limba engleză. Este știut că limbile străine se învață în adolescență, timp în care 
oamenii dobândesc și interesul pentru filme, de cele mai multe ori pentru cele în limbi 
străine; există însă foarte multe generații care au ratat această șansă. Un exemplu în acest 
sens este producția „Sami Blood”22, un film premiat și urmărit în seara de închidere a evenimentului Premiul LUX. Acest film - o coproducție Suedia, Norvegia și 
Danemarca -  a câștigat Premiul LUX în 2017, intrând, fără îndoială, în canonul cinematografului european. Cu toate acestea, filmul nu a găsit încă nici un 
distribuitor în Marea Britanie, ceea ce ar putea sugera o anumită reticență față de cinematografia în limbi străine, fie în numele industriei, fie în rândul publicului. 
Doar câteva guverne naționale au transformat educația prin film în educația formală pentru învățarea limbilor străine. Este poate momentul potrivit de a se găsi 
modalități creative de implicare a adolescenților. Succesul filmului „Sunt copiii în regulă?” indică un interes real față de persoanele de toate vârstele pentru 
încercarea de a aduce bogăția cinematografului european pe ecranele din Regatul Unit. 

 

 

                                                 
22 ”Sânge de lapon” – este o dramă scrisă și regizată de Amanda Kernell. Sami Blood își are acțiunea  în Suedia, în anii ’30, și se referă la o fetiță de 14 ani care se confruntă cu o serie de 

prejudecăți într-o școală nomadă pentru copiii Sami. Ea decide să scape de orașul ei și să renunțe la patrimoniul ei Sami. Filmul a fost distins cu premiul „Europa Cinemas Label Award” și 
premiul „Fedeora” pentru cel mai bun regizor de debut, în cadrul celei de-a 73-a ediție a Festivalului de Film de la Veneția - secțiunea Venice Days. A câștigat Premiul „Lux 2017” și a fost 
nominalizat la Premiul pentru filmul Consiliului Nordic în 2017. 

http://www.europarl.europa.eu/unitedkingdom/en/ukevents/past_events/luxprizeatinstitutfrancias.html
https://luxprize.eu/
https://www.alecreedacademy.co.uk/
https://www.alecreedacademy.co.uk/
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124963/mep_home.html
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PREŞEDINŢIA BULGARĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE

 

Reuniunea Consiliului pentru agricultură și pescuit 

 

În data de 29 ianuarie a.c., a avut loc la Bruxelles, reuniunea Consiliului pentru agricultură și pescuit23, în cadrul căreia au fost prezentate programul de 
lucru și prioritățile președinției bulgare. Modernizarea și simplificarea politicii agricole comune (PAC) după anul 2020 și bugetul pentru agricultură în următorul 
cadru financiar multianual vor fi în centrul atenției.  

În ceea ce privește silvicultura, președinția va continua să se consulte cu privire la modalitățile de reînnoire a negocierilor referitoare la un acord 
obligatoriu din punct de vedere juridic privind pădurile. În sectorul veterinar, importantă va fi gestionarea durabilă a sănătății și bunăstarea animalelor (în special 
rolul animalelor sălbatice în gestionarea bolilor). Se urmăresc progrese care să provină din punerea în aplicare a propunerii de regulament referitoare la 
medicamentele de uz veterinar și furajele medicamentate. Pentru îmbunătățirea viitoarei PAC, se vor organiza dezbateri publice cu scopul de a fi mai 
competitivă și pentru a răspunde provocării durabilității24. Prin comunicarea Comisiei Europene „Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii” sunt conturate 
ideile privind PAC post 2020. Astfel, PAC va avea valoare adăugată pentru fermieri, cetățeni și societate, va avea un rol-cheie în ceea ce privește contribuția la 
venituri echitabile pentru agricultori, va asigura securitatea alimentară și producția în întreaga UE, va contribui la protecția mediului și la atenuarea schimbărilor 
climatice, sub condiția unei finanțări adecvate. Comisia Europeană a informat Consiliul cu privire la evoluțiile recente ale celor mai importante piețe agricole 
(produse lactate, zahăr și carne de porc) și cu privire la progresele înregistrate în cadrul negocierilor cu Mexic, Mercosur și în cadrul Organizația Mondială a 
Comerțului (OMC). Miniștrii participanți au salutat situația economică pozitivă  și prognozele principalelor piețe agricole și și-au reafirmat angajamentul de a 
monitoriza evoluțiile și posibilul impact al acordurilor de liber schimb asupra produselor agricole sensibile. 

În marja reuniunii, miniştrii au luat parte la o discuție cu privire la participarea UE în cadrul Organizației pentru Alimentație și Agricultură (FAO) și la 
procesul de alegere a noului director general al FAO din 2019. Printre altele, miniștrii au fost informați cu privire la situația de pe piețele poloneze ale zahărului și 
cărnii de porc; cu privire la gestionarea stocurilor publice de lapte praf degresat25, cu privire la pesta porcină africană și li s-a prezentat concluziile conferinței 
ministeriale privind Xylella fastidiosa, și concluziile celei de a 10-a ediții a Forumului mondial al alimentației și agriculturii. 

                                                 
23 Rezultatele reuniunii 
24 Miniștrii au subliniat că există riscuri legate de faptul că noua PAC ar putea duce la creșterea sarcinii administrative, la denaturarea concurenței și ar putea conduce la întârzieri în 

rambursarea plăților directe. 
25 Consiliul a modificat normele privind intervenția publică 

https://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/COM_2017_713_RO_ACTE_f.pdf
http://www.consilium.europa.eu/media/32564/st05710-en-18.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/01/29/skimmed-milk-powder-council-modifies-rules-on-public-intervention-to-help-the-market-3618/
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COMITETUL EUROPEAN AL 

REGIUNILOR (CoR) 

 

Politica de coeziune a UE, viitorul buget al UE și politica în domeniul transporturilor 

 

În cadrul sesiunii în plen din luna ianuarie a.c. a Comitetului Regiunilor (CoR) a participat prim-ministru Portugaliei, dl Antonio Costa și prim-
vicepreședintele Comisiei Europene, dl Frans Timmermans. Întâlnirea cu liderii locali și regionali din cadrul 
CoR a fost un bun prilej de a se face cunoscute pozițiile tuturor partenerilor de dialog26, în contextul în care 
s-a intrat într-un an decisiv pentru direcția pe care o va avea Uniunea Europeană în viitor.  

Dl   Costa a susținut ferm și entuziast reforma uniunii economice și monetare (UEM), a menționat 
că promovează convergența economică și socială în Europa, precum și ideea de a lansa noi politici 
europene pentru convergență, având în vedere evenimentele determinate de globalizare – economia 
circulară și societatea digitală, tranziția energetică – în contextul reformelor specifice fiecărei țări.  

Dl Frans Timmermans a prezentat intențiile grupului operativ privind subsidiaritatea și 
proporționalitatea, pe care îl va conduce, precum și prioritățile Comisiei Europene pentru anul 2018, 
punând accent pe domeniile în care sunt posibile soluții identificate la nivel local, regional și național, în 
paralel cu cele care vor veni de la UE.  

Totodată, cu prilejul preluării președinției bulgare a Consiliului UE, în cadrul plenului (2 februarie 
2018) au fost prezentate de către vice-prim-ministru pentru fonduri ale UE și politici economice  dl Tomislav Doncev prioritățile pentru viitoarele 6 luni, poziția 
față de cadrul financiar multianual (CFM) și politica de coeziune, viitorul Europei și al tinerilor. În intervenția sa a dorit să fie foarte sincer și deschis, astfel că a 
declarat următoarele: „ (...) Din păcate nu avem aceeași viziune asupra viitorului UE (...) parametrii bugetari ar trebui să fie secundari (...) îmi doresc nu doar să 
acoperim chestiuni referitoare la buget, ci să vedem cum ne situăm față de actorii globali. Uniunile funcționează când sunt legate de idei puternice și asta trebuie 

                                                 
26 Comitetul Regiunilor va adopta o rezoluție privind Analiza anuală a creșterii pentru 2018 a Comisiei Europene.  

https://portal.cor.europa.eu/subsidiarity/Pages/default.aspx
http://web.ep.streamovations.be/new/index.php/event/stream/180201-0900-special-127th-cor-plenary-session/embed?&language=en&autostart=true
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să facem noi. Calea de urmat se bazează pe mari idei. Istoria ne-a arătat că întotdeauna ne vom lovi de probleme bugetare însă mai important este să vedem ce 
fel de uniune ne dorim să construim, ce aspecte sunt importante pentru noi? Europa are nevoie de lideri, azi mai mult ca niciodată, de cei care se gândesc la 
viitor, cei care știu să creeze viziuni (...) de acești oameni avem nevoie. (...) Politica de coeziune este și din acest punct de vedere foarte importantă pentru că mă 
gândesc la inter-conectivitate. (...) Piața noastră funcționează mult mai bine datorită acestei politici, datorită ei am reușit să depășim criza economică prin care 
am trecut. Și totuși această politică este cea mai controlată, reformată și pusă sub semnul întrebării în UE. (...) Mă tem totuși că nu există o viziune clară despre 
viitorul acestei politici de coeziune. (...) Cred că solidaritatea europeană valorează mult mai mult decât anumite pierderi la alegeri, spre exemplu (...) iar dacă 
aruncăm o privire în trecut vedem că nu am reușit să facem o reformă adevărată a acestor politici de coeziune - avem proceduri care presupun peste 70 de 
măsuri de control, ceea ce înseamnă mai mult de 45 de documente pentru beneficiari (...) ne dorim să simplificăm totul pentru a fi evitate încurcăturile, (...) 
regulile sunt mult prea complexe și oamenilor le este frică de sancțiuni. (...) Regulile sunt tot mai complexe și trebuie să găsim o metodă să ieșim din acest cerc 
vicios. Eu cred că soluția este aceea de a fi tot mai responsabili și mai curajoși. Spre exemplu, dacă ai 15 semnături pe un document cine este responsabil? Primul 
care a semnat, cel de la mijloc, cel de la final? (...) În ce mă privește, vom folosi aceste 6 luni ale președinției pentru a obține cât mai mult, pentru simplificarea 
procedurilor (...) trebuie să investim în sectoare cu plus-valoare înaltă (...) și politica de coeziune trebuie să genereze reforme dar nu să o transformăm într-o sursă 
pentru consultanți plătiți foarte bine dar care găsesc soluții foarte proaste. (...) Trebuie, în același timp, să ne schimbăm și abordarea, trebuie să vedem ce 
rămâne după aplicare unui proiect, rezultatele concrete, care să se măsoare în alți parametri nu doar în foi de hârtie. Știm că regulile foarte stricte au ajutat să se 
prevină neregulile, dar multe proiecte nu au fost finalizate în același timp din cauza acestora. (...) Dorim să dezvoltăm politica de coeziune și să o adaptăm 
cerințelor de țară, să o punem în corelare cu modalitățile de utilizare a fondurilor. (...) Avem nevoie de o politică care să promoveze valorile noastre comune, 
cuprinzătoare pentru toate regiunile sau poate ar fi mai potrivite pentru statele cele mai sărace - trebuie să răspundem la astfel de întrebări. (...) Sper că CoR ne 
va fi un partener de încredere când vom aborda împreună agenda președinției. (...) Deși Bulgaria este o țară medie ca mărime (...) cunoaștem problemele, iar  cei 
10 ani de experiență în UE ne vor ajuta să susținem temele pe care le avem pe masa de discuție și bineînțeles că  vor putea fi coordonate de noi.”   

În alocuțiunile lor, membrii CoR, , au salutat prezența vice-prim-ministrului și punctele sale de vedere, a fost totodată felicitat pentru performanța de a fi 
promovat din funcția de primar (funcție pe care a deținut-o anterior, deci cunoscător al guvernanței locale) în demnitatea înaltă în care se găsește acum. Au fost 
exprimate întrebări, la care a răspuns dl Doncev, dar și opinii ale membrilor CoR de susținere a proiectelor anunțate de președinția bulgară (inclusiv în legătură 
cu statele din Balcanii occidentali) și speranța că bulgarii vor încheia cu succes acest mandat.    

În cadrul acestei sesiuni plenare au fost dezbătute și aprobate inițiativele a trei oficiali români care au coordonat următoarele rapoarte: Viitorul 
programului COSME post-2020 – perspective locale și regionale – Robert Negoiță (PES), primarul sectorului 3 București și lider al delegației române la CoR; 
Promovarea în cadrul directivelor UE prin natură a coexistenței cu specii care generează conflicte – Csaba Borboly (PPE); Piața unică digitală - evaluare la 
jumătatea perioadei – Alin Adrian Nica (PPE). 

Comitetul Regiunilor adoptă rezoluții legate de temele anunțate la ședința plenară27. 

 

                                                 
27 RESOL-VI/29, A 127-a sesiune plenară, 31 ianuarie – 1 februarie 2018.  Pentru a identifica avizele a se consulta http://cor.europa.eu/ro/news/Pages/future-of-europe.aspx 

http://cor.europa.eu/ro/activities/opinions/pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%203215/2017
http://cor.europa.eu/ro/activities/opinions/pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%203215/2017
http://cor.europa.eu/ro/events/Pages/127th-cor-plenary-session.aspx
http://cor.europa.eu/ro/activities/opinions/pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%203224/2017
http://cor.europa.eu/ro/activities/opinions/pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%203224/2017
http://cor.europa.eu/Pages/cor-plenary-session-webstreaming.html
http://cor.europa.eu/ro/news/Pages/future-of-europe.aspx
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BREXIT  

Stadiul negocierilor dintre Uniunea Europeană 

 și Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord 

 

Consiliul afaceri generale adoptă directivele de negociere suplimentare pentru negocierile 
privind Brexit. Regatului Unit i se oferă acum un status-quo tranzițional, fără reprezentare 
instituțională.  

 

În data de 29 ianuarie 2018, Consiliul Afaceri Generale28 a adoptat  Directivele de negociere suplimentare privind negocierea unui acord cu Regatul Unit 
al Marii Britanii și Irlandei de Nord de stabilire a condițiilor de retragere a acestui stat din Uniunea Europeană, pe baza hotărârilor Consiliului European din 15 
decembrie 2017 şi a Recomandării din 20 decembrie 2017 pentru Comisia Europeană. 

 

Consiliul a precizat în mod clar faptul că negocierile din a doua etapă ar putea înainta 
numai atât timp cât toate angajamentele asumate în prima etapă sunt respectate pe deplin și 
transpuse fidel în termeni juridici cât mai curând posibil.  

În a doua etapă a negocierilor ar trebui, de asemenea, să se ajungă la o înțelegere de 
ansamblu privind cadrul viitoarei relații a Uniunii cu Regatul Unit. În acest scop, Consiliul 
European a decis că va adopta orientări suplimentare privind acest cadru la întrunirea din 
martie 2018 și a solicitat clarificări suplimentare asupra poziției Regatului Unit privind cadrul 
viitoarei relații. 

Documentul completează primul set de directive adoptate de Consiliul la 22 mai 2017 cu o serie de direcţii noi: guvernanța Acordului de retragere, 
drepturile de proprietate intelectuală, procedurile de achiziții publice în curs, aspecte vamale necesare pentru o retragere ordonată din Uniune, protecția 
datelor cu caracter personal și utilizarea informațiilor obținute sau prelucrate înainte de data retragerii. 

 

Termenii acordului sunt clar precizați: 

                                                 
28 Convocat pentru procedura prevăzută la art. 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană prin care un stat membru se poate retrage din UE.  

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/XT-21004-2018-ADD-1-REV-2/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/XT-21004-2018-ADD-1-REV-2/ro/pdf
http://www.consilium.europa.eu/media/32236/15-euco-art50-guidelines-en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/media/32236/15-euco-art50-guidelines-en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:52017PC0830
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 tranziţia va dura până la 31 decembrie 2020 – Consiliul a argumentat că în 2021 începe o nouă perioadă de șapte ani pentru bugetul UE, din care 
va lipsi Marea Britanie, astfel încât Londra nu va participa la negocierea acestor sume. Theresa May, premierul Marii Britanii, a vrut să obțină inițial o perioadă 
de tranziție de 24 de luni, deci până pe 1 aprilie 2021; 

 nu se vor putea alege doar elementele convenabile, întregul acquis al UE va continua să se aplice Regatului Unit, ca şi instrumentele și structurile 
existente ale UE de reglementare, bugetare, de supraveghere, judiciare și de executare, inclusiv competența Curții de Justiție a Uniunii Europene, inclusiv 
aspectele legate de Euratom; 

 întrucât, pe parcursul tranziției, Regatul Unit va participa în continuare la uniunea vamală și la piața unică (cu toate cele patru libertăți), acesta va 
trebui să continue să respecte politica comercială a UE, să aplice tarifele vamale ale UE și să încaseze taxele vamale ale UE, precum și să se asigure că toate 
verificările UE sunt efectuate la frontieră. Negociatorul-șef Michel Barnier a explicat la Bruxelles: „Britanicii au toate avantajele, la fel ca în cazul în care ar mai fi 
membri UE, dar atunci trebuie să respecte și aceleași reguli”. 

 întrucât, de la 29 martie 2019,  UK va avea statutul de ţară terţă, nu va mai lua parte la funcționarea instituțiilor și la procesul de decizie al UE.  

Comisia Europeană  va publica, în timp util, proiectul textului juridic al acordului de retragere, din care fac parte și dispozițiile tranzitorii. Acordul global în 
temeiul articolului 50 va trebui să fie încheiat de Consiliu, Parlamentul European și Regatul Unit în conformitate cu propriile cerințe constituționale. 

 

În Parlamentul European drepturile cetățenilor, europeni sau britanici, sunt subiect al audierilor publice 

Situația și drepturile cetățenilor UE în Regatul Unit și al cetățenilor Regatului Unit în statele membre ale Uniunii Europene, după Brexit, reprezintă unul 
dintre cele mai importante aspecte ale negocierilor. Parlamentul European a solicitat, de la începutul negocierilor, ca acordul de retragere să includă întregul set 
de drepturi pe care cetățenii le dețin în prezent și să asigure reciprocitate, echitate, simetrie și nediscriminare pentru cetățenii UE din Regatul Unit și cetățenii 
Regatului Unit din Uniunea Europeană. 

La 1 februarie 2018, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și Comisia pentru 
petiții au organizat o audiere publică pentru a face bilanțul situației privind drepturile cetățenilor şi pentru a constata dacă s-au înregistrat progrese în 
negocierile pentru acordul de retragere. Reprezentații comisiilor au discutat cu membrii organizațiilor cetățenești  “The 3 million”, „British in Europe” și „New 
Europeans”, ca și cu reprezentanți ai mediului academic și alți experți ai domeniului. Deputații europeni și-au reiterat determinarea în acțiunile de păstrare a 
statutului existent, atât pentru cetățenii UE din Marea Britanie, cât și pentru cetățenii britanici din statele membre UE. 

Guy Verhofstadat, negociatorul șef pentru Brexit din partea Parlamentului European, susținând  poziția de menținere a status quo-ului în ceea ce 
privește drepturile cetățenești a criticat declarațiile premierului britanic Theresa May, care neagă menținerea acestui status-quo după 29 martie 2019: „ (…) 
Comentariile primului-ministru par să facă parte dintr-o negociere internă din cadrul Cabinetului britanic și amenință să sporească incertitudinile existente pentru 
cetățeni, ceea ce este regretabil. Propunerea primului-ministru de a face o distincție între cei care sosesc înainte de martie 2019 și în timpul tranziției ar putea 
duce la discriminarea cetățenilor UE în Marea Britanie și cetățenii britanici din UE. Cetățenii UE contribuie la Marea Britanie; ce fel de mesaj îi trimite aceasta? ” 

 

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/events-hearings.html?id=20171004CHE02641
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180129IPR96130/brexit-ep-to-keep-fighting-to-fully-protect-rights-of-eu-uk-citizens
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 Theresa May avertizează că aceste drepturi vor suferi modificări după 29 martie 2019. 
Camera Comunelor și Camera Lorzilor discută problemele legate de ieșirea din UE. 

La Londra, situația este complicată, cele două tabere se confruntă în continuare: Adepții 
Brexit – Boris Johnson, Liam Fox, Jacob Rees-Mag și alții - vor ieșirea din piața comună și din 
uniunea vamală, abandonarea legislației UE printr-o acțiune unică și decisivă. Tabăra adversă - 
Philipp Hammond, Amber Rudd și alții  – vor să păstreze cât mai multe dintre reglementările UE, 
deoarece se tem că altfel economia britanică se poate prăbuși. Premierul britanic şi ministrul 
pentru Brexit, David Davies, vor o soluţie care să le garanteze în continuare britanicilor multe din 
drepturi dar care să-i elibereze de obligaţiile faţă de UE. 

Situația a fost și mai mult tulburată, pe de o parte, de declarațiile Theresei May cu privire 
la drepturile cetățenilor după 29 martie 2019 și, pe de altă parte, de apariția în presă a unor 
informații dint-un raport guvernamental secret, cu privire la viitorul – sumbru – al economiei 
britanice. 

„(…) Este clar că va există o diferenţă între cei care sosesc înainte de retragerea noastră 
(din UE) şi cei care vor veni în Marea Britanie ştiind că nu mai este un stat membru al UE”, a afirmat Theresa May, la sfârșitul lunii ianuarie 2018. Guvernul a 
precizat, de asemenea, că un sistem de înregistrare a cetăţenilor europeni care sosesc pe teritoriul britanic va fi introdus în perioada de tranziţie, pentru a 
permite administraţiei să pregătească punerea în practică a viitorului său sistem de reglementare a imigraţiei. 

Raportul la care face referire Buzzfeed și care analizează pierderile economiei britanice nu a fost negat de oficialii guvernamentali, dar a fost prezentat 
de către secretarul de stat pentru Brexit, Steve Baker, ca o  "interpretare selectivă a unei analize preliminare, o tentativă de a sabota ieşirea noastră din UE".  

Camera Lorzilor  a dezbătut, în 30 și 31 ianuarie 2018, în a doua lectură, scopul și principiile Acordului de retragere. La dezbateri au participat oameni de 
știință, academicieni, reprezentanți ai mediului de afaceri și spațiului public. 

Pe 31 ianuarie a.c., deputații din Camera Comunelor au dezbătut analiza Guvernului cu privire la costurile Brexit-ului, la cererea opoziției.  

Ministrul român delegat pentru afaceri europene  dă asigurări că românii ajunși înainte de Brexit în Regatul Unit nu vor avea probleme. 

În comunicatul de presă din 2 februarie 2018, urmare a declarațiilor premierului Theresa May, ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu a 
subliniat că „ (…) drepturile românilor care trăiesc în prezent în Marea Britanie rămân pe deplin garantate“. 

Autoritățile române au creat o  serie de mecanisme interinstituționale care monitorizează mersul negocierilor și au legătura atât cu  Regatul Unit, cât și  cu 
echipa de negociere condusă de negociatorul-șef al Uniunii Europene, Michel Barnier. Obiectivul de apărare a drepturilor cetățenilor români a fost atins, 
rezultatul primei faze a negocierilor confirmând faptul că cetățenii europeni, inclusiv cei români, au garantate toate drepturile câștigate sau în curs de 
dobândire. 

https://www.theguardian.com/politics/2018/jan/31/theresa-may-brexit-transition-no-deal-for-eu-citizens-coming-to-uk
https://www.buzzfeed.com/albertonardelli/the-governments-own-brexit-analysis-says-the-uk-will-be?utm_term=.jtx8GAW2DJ#.jmzg1lk45o
https://www.parliament.uk/business/news/2018/january/lords-debates-eu-withdrawal-bill/
https://www.parliament.uk/business/news/2018/january/mps-debate-the-governments-eu-exit-analysis/
http://mae.ro/node/44893
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SUBIECTE DE ACTUALITATE  

 

ÎN PRESA EUROPEANĂ 

 
săptămâna 29 ianuarie – 4 februarie 2018 

 
 
 
 
 

 România, alături de alte țări din Europa de est, va aloca mai mulți bani la 
bugetul UE, după Brexit 
Opt țări din UE (Bulgaria, Croația, Cehia, Ungaria, Polonia, România, Slovenia 
și Slovacia) s-au angajat să-și majoreze contribuțiile bugetare la viitorul 
cadru financiar multianual - un gest simbolic, având în vedere că aceste țări 
primesc în prezent mai mulți bani de la bugetul Uniunii, în comparație cu 
contribuția lor. (RO) (EN) 
 

 Sesiune plenară a Comitetului European al Regiunilor: liderii locali și 
regionali au dezbătut viitorul Europei 
Reunit în cea de-a 127-a sa sesiune plenară, organismului consultativ 
european, care reunește aproximativ 300 de regiuni la nivelul UE, a adoptat 
la 31 ianuarie 2018, 11 avize și două rezoluții. A fost prezentat programul 
de lucru al Comisiei pe 2018, a existat un schimb de opinii privind viitorul 
Europei și au fost expuse prioritățile președinției bulgare. (RO) (EN) 
 

 

 

 A fost lansat site-ul pentru pregătirea Președinției române a Consiliul UE 
Site-ul poate fi accesat la adresa www.romania2019.eu şi cuprinde 
informaţii despre Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, pregătirea 
mandatului român, forumul de idei pentru Preşedinţie, dar şi oportunităţi 
de internship sau voluntariat. (RO) 
 

 Sancțiunile privind medicamentele contrafăcute sunt încă inegale la nivel 
european  
Un raport al Comisiei Europene arată că sancțiunile aplicate producătorilor 
și traficanților de medicamente contrafăcute diferă mult de la o țară la alta. 
Până în prezent, 22 de state au reglementat domeniul astfel încât pedeapsa 
pentru falsificarea medicamentelor ajunge până la 15 ani de închisoare. 
(FR) (EN) 
 

 Actualul președinte al Finlandei a reușit să câștige cel de-al doilea mandat  
Cu o prezență la vot de 66,7% (mai scăzută decât în 2012), președintele în 
funcție, Sauli Niinistö s-a impus în fața contracandidatului său, mareşalul 
Mannerheim, erou al războiului contra Uniunii Sovietice. (RO) 

http://www.caleaeuropeana.ro/bugetul-ue-discutat-la-budapesta-romania-polonia-ungaria-si-alte-4-tari-din-regiune-s-au-angajat-sa-aloce-mai-multi-bani-dupa-iesirea-marii-britanii-din-ue/
https://www.politico.eu/article/gunther-oettinger-eastern-countries-commit-to-bigger-eu-budget-after-brexit/
http://www.caleaeuropeana.ro/sesiune-plenara-a-comitetului-european-al-regiunilor-delegatia-romaniei-la-cor-semneaza-joi-alianta-pentru-coeziune-iar-liderii-locali-si-regionali-dezbat-viitorul-europei/
http://cor.europa.eu/en/events/Pages/127th-cor-plenary-session.aspx
http://www.romania2019.eu/
http://www.caleaeuropeana.ro/site-ul-pentru-pregatirea-presedintiei-romaniei-la-consiliul-ue-a-fost-lansat-cum-arata-acesta/
https://www.euractiv.fr/section/sante-modes-de-vie/news/fake-medicines-face-15-year-jail-term/
https://www.euractiv.com/section/health-consumers/news/fake-medicines-face-15-year-jail-term/
http://www.caleaeuropeana.ro/presedintele-consiliului-european-donald-tusk-conteaza-pe-sprijinul-presedintelui-finlandez-dupa-castigarea-unui-nou-mandat/
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 Apă potabilă mai sigură pentru toți europenii 
Comisia Europeană a propus o directivă prin care va îmbunătăți accesul la 
apă potabilă pentru toți cetățenii, în special pentru grupurile vulnerabile și 
marginalizate, ca răspuns la prima inițiativă cetățenească europeană 
încununată de succes, „Right2Water”, care a reunit 1,6 milioane de 
semnături. (RO) 
 

 Premierul Bulgariei acuză Occidentul că inventează motive pentru a ține 
Bulgaria în afara Spațiului Schengen 
Boiko Borisov: “(…) Frontiera cea mai bine păzită este aici, sunt investite 
miliarde în gardul de protecţie, iar în practică efectul este foarte mic. Nu 
este drept să gândeşti motive care nu sunt reale doar pentru a lăsa Bulgaria 
în afara zonei Schengen”. (RO) (EN) 
 

 UE nu are de ce să intervină în problema catalană 
Prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans a arătat că 
Uniunea Europeană nu poate fi folosită pentru rezolvarea agendelor 
naţionale și a declarat că : „(…) în cazul Spaniei, Comisia Europeană nu are 
nicio critică privind statul de drept, sistemul ei democratic şi respectarea 
drepturilor omului”. (RO) 
 

 Parlamentul European cere țărilor UE să acționeze împotriva Poloniei pe 
tema statului de drept 
Comisia LIBE (Libertăți civile, justiție și afaceri interne) a Parlamentului 
European (PE) adoptat o propunere de rezoluție referitoare la situația 
statului de drept din Polonia, ca urmare a deciziei Comisiei Europene de a 
activa articolul 7 din cadrul Tratatului Uniunii Europene privind existența 
unui risc de încălcare a valorilor fundamentale ale UE. În propunere se cere 
Consiliului UE să decidă rapid dacă Polonia riscă să încalce în mod grav 
valorile UE și, dacă este cazul, să propună măsuri de remediere. (RO) 

 
 
 
 

 România și alte opt state UE riscă sancțiuni pentru calitatea aerului 
Comisia Europeană a convocat la Bruxelles miniștrii mediului din nouă țări 
(Germania, Spania, Franţa, Ungaria, Italia, Cehia, România, Marea Britanie 
şi Slovacia), la o discuție pe tema calităţii aerului, dându-le acestora un 
ultimatum înainte de sesizarea Curții de Justiţie a UE. Aceste țări depăşesc 
cu regularitate limitele emisiilor destinate să protejeze sănătatea 
europenilor privind doi poluanţi-cheie: particulele fine (PM10) şi dioxidul 
de azot (NO2). (RO) 

 

 Președintele României în vizită la Bruxelles 
Principalele subiecte discutate au fost: viitorul Uniunii, negocierile privind 
bugetul UE și relațiile externe, precum și prioritățile României pe perioada 
deținerii președinției rotative: asigurarea unei creșteri durabile și echitabile 
pentru toate statele membre prin inovare, digitalizare și creșterea gradului 
de convergență și a conectivității, menținerea unei Europe sigure pentru 
cetățenii săi, consolidarea rolului global al UE și promovarea valorilor 
europene.  (RO) 

 

 UE este gata să se opună măsurilor protecționiste ale SUA 
Ca urmare a afirmațiilor președintelui american Donald Trump, care a 
avertizat Uniunea Europeană să se aștepte la represalii pentru tratamentul 
”foarte nedrept” pe care UE îl aplică Statelor Unite în relațiile comerciale, 
UE este "pregătită să reacționeze rapid și adecvat" în cazul restricționării 
exporturilor către SUA. (RO) (EN) 
 

 Numărul bancnotelor falsificate, retrase din circulație în 2017, a fost cu 
1,5% mai mic decât în anul precedent  
Banca Centrală Europeană (BCE) a anunțat contravaloarea bancnotelor 
retrase din circulație în 2017 (36 de milioane de euro, față de 40 milioane 
de euro în 2016). Bancnotele de 50 de euro au înregistrat cel mai mare 
număr de contrafaceri (52,5%), cele mai multe falsificări (97,8%) fiind 
identificate în ţări din zona euro. Pentru a îngreuna contrafacerea 
bancnotelor euro, BCE a decis introducerea treptată în circulaţie a noilor 
bancnote din seria ‘Europa’ cu măsuri de securitate sporite. (RO) 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful/details/follow-up/2012/000003/en?lg=ro
http://www.caleaeuropeana.ro/comisa-europeana-apa-potabila-mai-sigura-pentru-toti-europenii/
http://www.caleaeuropeana.ro/din-bruxelles-premierul-boiko-borisov-acuza-occidentul-ca-inventeaza-motive-pentru-a-tine-bulgaria-in-afara-spatiului-schengen/
https://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/news/borissov-stop-inventing-pretexts-for-keeping-bulgaria-out-of-schengen/
http://www.caleaeuropeana.ro/prim-vicepresedintele-comisiei-europene-frans-timmermans-ue-nu-are-de-ce-sa-intervina-in-problema-catalana-in-spania-justitia-este-independenta/
http://www.caleaeuropeana.ro/parlamentul-european-eurodeputatii-cer-tarilor-ue-sa-actioneze-impotriva-poloniei-pe-tema-statului-de-drept/
http://www.caleaeuropeana.ro/o-ultima-sansa-din-partea-comisiei-europene-romania-si-alte-opt-state-ue-risca-sanctiuni-pentru-calitatea-aerului/
http://www.caleaeuropeana.ro/care-au-fost-mizele-reale-ale-vizitei-presedintelui-klaus-iohannis-la-bruxelles/
http://www.caleaeuropeana.ro/reactia-ue-dupa-ce-donald-trump-a-acuzat-o-de-tratament-nedrept-in-relatiile-comerciale-vom-riposta-in-mod-corespunzator-daca-sua-impun-masuri-protectioniste/
https://euobserver.com/tickers/140740
http://www.caleaeuropeana.ro/moneda-euro-puternic-falsificata-bce-a-retras-in-2017-din-circulatie-bancnote-in-valoare-de-36-de-milioane-de-euro/
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 Experții europeni avertizează că propunerea de relaxare a cerințelor de 
capital pentru proiectele ecologice trebuie studiată cu multă precauție 
Comisia europeană (CE) a declarat că intenționează o relaxare a cerințelor 
de capital al băncilor pentru finanțarea ecologică. Grupul de experți la nivel 
înalt pentru finanțe durabile (HLEG) arată în raportul său final către CE că 
aceasta este o idee riscantă și că există și alte instrumente de politică 
publică care să stimuleze împrumuturile pentru proiecte ecologice. (FR)  
 

 Regiunile doresc un program Erasmus pentru aleșii locali 
Comitetul Regiunilor (CoR) a propus, cu ocazia sesiunii sale plenare de din 
31 ianuarie 2018, crearea unui program Erasmus pentru responsabilii 
regionali și locali, care să le permită acestora îmbunătățirea cunoștințelor 
despre problemele europene. (FR) 
 

 Armonizarea evaluării tehnologiilor medicale la nivel european 
Comisia Europeană dorește o evaluare a tehnologiilor medicale, care să 
permită pacienților să profite de inovațiile din domeniul sănătății. Proiectul 
de regulament se referă la noi medicamente și dispozitive medicale, 
punând bazele cooperării paneuropene în ceea ce privește studiile clinice 
comune. (FR) (EN) 
 

 Salariul minim, pilon al Europei sociale, dificil de construit în UE 
Disparitățile foarte mari privind nivelul de trai în Uniunea Europeană fac ca 
valoarea salariului minim legal să varieze de la 1 la 9 în cele 22 de țări care 
l-au adoptat, ceea ce face ca armonizarea sa la nivel european să fie 
deosebit de complexă. (FR) 
 
 
 
 
 
 
 

 Comisia Europeană va lansa în mai 2018 o campanie de testare a 
produselor alimentare în 16 țări UE 
Pe fondul acuzaţiilor privind calitatea inferioară a mărfurilor vândute în 
Europa de est, Comisia Europeană propune formarea unui ”coş comun” de 
produse provenite din mai multe state membre și va efectua verificări 
privind compoziţia chimică şi gustul. Primele rezultate vor fi prezentate cel 
mai probabil înainte de sfârşitul anului 2018. (RO) 
 

 Este necesară consolidarea credibilității listei negre a paradisurilor fiscale 
Pierre Moscovici, comisarul european pentru afaceri economice și 
financiare, a cerut miniștrilor de finanțe din țările europene să publice 
angajamentele asumate de statele aflate pe lista neagră europeană a 
paradisurilor fiscale, rămasă încă confidențială. (FR) (EN) 
 

 Curtea de Justiție europeană respinge un recurs colectiv împotriva 
Facebook  
Ca urmare a invalidării unui recurs colectiv împotriva Facebook, avocații 
consumatorilor solicită Comisiei Europene să propună o legislație care să 
autorizez pe viitor acțiunile colective în justiție la nivel european. (FR) 
 

 Normele de lobby ale UE ar trebui să se aplice și Băncii Centrale Europene  
În contextul discuțiilor actuale privind lobby-ul, Observatorul Corporate 
Europe susține că BCE ar trebui să îndeplinească aceleași cerințe ca și 
Comisia Europeană, atunci când este vorba de activități de lobby în 
structura sa consultativă. (EN) 
 

 Vizita Theresei May în China, pentru consolidarea relațiilor post-Brexit 
La doar câteva săptămâni după vizita președintelui francez, Emmanuel 
Macron în China, premierul britanic Theresa May a condus o delegație de 
50 de oameni de afaceri britanici în China, încercând să construiască 
perspective economice post-Brexit pentru țara sa. (RO) (EN) 

 

  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180131-sustainable-finance-final-report_en.pdf
https://www.euractiv.fr/section/economie/news/un-risque-de-bulle-verte-dans-la-finance/
https://www.euractiv.fr/section/institutions/news/les-regions-veulent-un-erasmus-pour-les-elus-locaux/
https://www.euractiv.fr/section/sante-modes-de-vie/news/eu-unveils-health-technology-bill/
https://www.euractiv.com/section/health-consumers/news/eu-unveils-health-technology-bill/
https://www.euractiv.fr/section/economie/news/le-salaire-minimum-un-pilier-de-leurope-sociale-difficile-a-construire/
http://www.caleaeuropeana.ro/standarde-duble-la-alimente-comisia-europeana-va-lansa-in-luna-mai-o-campanie-de-testare-a-produselor-alimentare-in-16-tari-ue/
https://www.euractiv.fr/section/economie/interview/moscovici-the-credibility-of-the-eu-tax-haven-black-list-is-at-stake/
https://www.euractiv.com/section/digital/interview/moscovici-the-credibility-of-the-eu-tax-haven-black-list-is-at-stake/
https://www.euractiv.fr/section/justice-affaires-interieures/news/consumer-groups-want-legal-overhaul-after-top-court-rejects-class-action-lawsuit-against-facebook/
https://www.euractiv.com/section/economic-governance/opinion/eu-lobbying-rules-must-apply-at-the-ecb/
http://www.caleaeuropeana.ro/theresa-may-vizita-in-china-pentru-consolidarea-relatiilor-economice-sino-britanice-in-contextul-brexit/
https://euobserver.com/eu-china/140815
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