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COMISIA EUROPEANĂ 

Locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate  

Consolidarea competitivității sectorului european al comerțului cu amănuntul 

Comisia a prezentat, în data de 19 aprilie 2018, un set1 de bune practici menite să vină în sprijinul eforturilor depuse de statele membre de a crea un sector 
al comerțului cu amănuntul mai deschis, mai integrat și mai competitiv. 

Sectorul comerțului cu amănuntul este unul dintre cele mai importante sectoare din economia UE, aproape una din zece persoane lucrând în peste 3,6 
milioane de societăți de comerț cu amănuntul. Acest sector cunoaște schimbări rapide, odată cu dezvoltarea comerțului electronic și a comerțului cu amănuntul 
prin multiple canale, și are potențial să funcționeze și mai bine. Acesta este motivul pentru care Comisia sprijină statele membre și operatorii să depășească 
actualele provocări, abordând o multitudine de restricții din sectorul comerțului cu amănuntul. 

 Principalele domenii în care statele membre pot face progrese suplimentare sunt următoarele: 

 facilitarea stabilirii de unități de comerț cu amănuntul; 

 reducerea restricțiilor privind funcționarea cotidiană a magazinelor; 

 adoptarea de noi abordări în ceea ce privește promovarea vitalității centrelor urbane. 

  

                                                 
1 Comunicare privind un sector european al comerțului cu amănuntul adaptat la secolul 21 
 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/28681
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Comisia Europeană propune semnarea și încheierea 

acordurilor cu Japonia și cu Singapore 

Comisia a prezentat, în data de 18 aprilie 2018 Consiliului rezultatele 
negocierilor pentru Acordul de parteneriat economic cu Japonia și pentru 
acordurile comercial și de investiții cu Singapore. Acesta este primul pas spre 
semnarea și încheierea acordurilor respective. 

Încheierea rapidă și punerea în aplicare fără întârziere a celui mai 
important acord comercial negociat vreodată de UE a fost un angajament 
personal, asumat atât de președintele Comisiei Europene, Jean-Claude 
Juncker, cât și de prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe. Atât în cursul unui 
summit bilateral, cât și pe marginea unui summit G7, ambii lideri au 
transmis un semnal politic comun la cel mai înalt nivel pentru a accelera și 
finaliza negocierile în 2017. 

Acordul comercial și acordul privind investițiile între UE și Singapore 

Odată cu încheierea acordului comercial și, respectiv, a acordului de 
investiții între UE și Singapore, relațiile între UE și Singapore vor continua la 
un nou nivel, iar pentru întreprinderile din UE și din Singapore se vor crea 
mai multe oportunități de creștere și de creare a noi locuri de muncă. 

Negocierea acordului comercial și a celui de investiții s-a realizat în 
paralel cu negocierea unui Acord de parteneriat și cooperare, care va fi 
semnat în curând. Odată intrat în vigoare, Acordul de parteneriat și 
cooperare va oferi cadrul juridic pentru a dezvolta în continuare 
parteneriatul strâns și de lungă durată dintre UE și Singapore. 

Acordul comercial între UE și Singapore este unul dintre primele 
acorduri bilaterale din „noua generație”. Pe lângă clasicele eliminări de taxe 
vamale și de bariere netarifare pentru comerțul cu mărfuri și servicii, acesta 
conține dispoziții importante privind protecția proprietății intelectuale, 
liberalizarea investițiilor, achizițiile publice, concurența și dezvoltarea 
durabilă. Acordul stabilește condițiile pentru ca întreprinderile din UE să 
profite din plin de situațiile  create în Singapore ca centru de afaceri și nod 
de transport al Asiei de Sud-Est. Acordul: 

(1) Elimină taxele vamale; 

  (2) Facilitează lanțurile valorice regionale și globale; 

 (3) Elimină barierele tehnice și netarifare în calea comerțului cu 
mărfuri (produse electronice, autovehicule și componente auto,produse 
farmaceutice și dispozitive medicale, echipamente pentru producerea de 
energie din surse regenerabile, materii prime și produse prelucrate de 
origine animală și vegetală); 

(4) Facilitează comerțul prin îmbunătățirea cooperării vamale; 

 (5) Deschide într-o manieră cuprinzătoare piețele de servicii și de 
investiții; 

 (6) Aduce noi oportunități de achiziții publice pentru ofertanții din 
UE; 

 (7) Protejează drepturile de proprietate intelectuală; 

 (8) Include angajamente obligatorii privind comerțul și dezvoltarea 
durabilă. 

Acordul privind protecția investițiilor între UE și Singapore va asigura 
un nivel ridicat de protecție a investițiilor și va garanta, în același timp, 
dreptul UE și al Republicii Singapore de a legifera și de a urmări obiective de 
politică publică, cum ar fi protecția sănătății publice, a siguranței și a 
mediului. 

Acordul cuprinde toate aspectele legate de noua abordare a UE 
privind protecția investițiilor și mecanismele sale de asigurare a aplicării, 
care nu sunt prezente în tratatele bilaterale de investiții existente între 
Singapore și statele membre ale UE. Acordul înlocuiește cele 12 tratate 
bilaterale de investiții existente și stabilește un cadru de protecție a 
investițiilor comun și modern pentru toți investitorii din UE în Singapore. 

Conform acordului, UE garantează că investitorii de pe teritoriul său 
și investițiile acestora în Singapore vor beneficia de un tratament corect și 
echitabil și că nu vor face obiectul discriminării în comparație cu investițiile 
din Singapore în situații comparabile. În același timp, acordul protejează 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=961
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investitorii din UE și investițiile acestora în Singapore împotriva exproprierii, 
cu excepția cazului în care exproprierea este efectuată în scopuri publice, cu 
respectarea garanțiilor procedurale, pe o bază nediscriminatorie și cu plata 
promptă a unei compensații adecvate și efective corespunzătoare valorii de 
piață juste a investiției expropriate. 

Acordul prevede instituirea unui sistem jurisdicțional în materie de 
investiții modern și reformat pentru soluționarea litigiilor, similar celui din 
Acordul comercial UE-Canada. Acest mecanism garantează respectarea 
normelor de protecție a investițiilor și caută să stabilească un echilibru între 
o protecție a investitorilor într-o manieră transparentă și protejarea 
dreptului unui stat de a legifera pentru a urmări obiective de politică 
publică. Acordul instituie un sistem judiciar internațional complet 
independent și permanent de soluționare a litigiilor. 

Acordul de parteneriat economic UE-Japonia 

Negocierile pentru Acordul de parteneriat economic dintre UE și 
Japonia au fost lansate în 2013. Acest acord de parteneriat economic va 
stimula comerțul cu mărfuri și cu servicii și va crea oportunități de investiții. 

Acordul va îmbunătăți și mai mult poziția exportatorilor și a 
investitorilor din UE pe importanta piață a Japoniei, incluzând, în același 

timp, garanții solide pentru a proteja standardele și valorile UE. El va 
contribui la consolidarea poziției de lider a Europei în ceea ce privește 
stabilirea normelor comerțului mondial și va transmite un semnal puternic 
conform căruia cooperarea, și nu protecționismul, este modalitatea cea mai 
bună de abordare a provocărilor mondiale. Ca urmare a progresului anunțat 
în cadrul summitului UE-Japonia desfășurat la Bruxelles la 6 iulie 2017, 
negociatorii și-au finalizat activitatea la 8 decembrie 2017. La 18 aprilie 
2018, Comisia a prezentat Consiliului textul acordului. Această etapă 
marchează începutul procesului de ratificare la nivelul UE. Acesta este 
primul pas în vederea semnării și încheierii acordului. După aprobarea sa de 
către Consiliu, acordul va fi trimis Parlamentului European, în vederea 
intrării sale în vigoare înainte de sfârșitul actualului mandat al Comisiei 
Europene în 2019. 

În același timp, continuă negocierile cu Japonia cu privire la 
standardele de protecție a investițiilor și la soluționarea litigiilor legate de 
protecția investițiilor. Ambele părți și-au luat angajamentul ferm de a ajunge 
cât mai curând posibil la un acord în ceea ce privește negocierile pe tema 
protecției investițiilor, având în vedere angajamentul lor comun de a 
promova un mediu de investiții stabil și sigur în Europa și Japonia. 

 

Migrație, afaceri interne și cetățenie 

Comisia și OCDE publică o listă de verificare pentru a sprijini autoritățile locale, regionale și naționale 

Comisia Europeană, alături de  OCDE, a prezentat un raport2 care identifică principalele obstacole în calea integrării migranților și prezintă recomandări 
concrete de politici ca răspuns la aceste provocări. 

Raportul prezintă exemple de bune practici din mari orașe europene precum Amsterdam, Atena, Berlin, Paris și Roma și subliniază 12 aspecte-cheie pe 
care factorii de decizie și profesioniștii de la nivel local, regional și național trebuie să le ia în considerare la elaborarea și implementarea programelor de 
integrare locală. Recomandările se concentrează pe sectoare de politici precum sănătatea, ocuparea forței de muncă, locuințele și educația și vizează diferite 

                                                 
2Raportul Lucrând împreună pentru integrarea locală a migranților și a refugiaților  
 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1684
http://europa.eu/rapid/attachment/IP-18-3321/en/OECD_Factsheet.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/reports/2018/working-together-for-the-local-integration-of-migrants
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aspecte, care includ o mai bună corelare a competențelor migranților cu necesitățile piețelor locale ale muncii și crearea de spații comune pentru a permite 
comunităților să se întâlnească și să interacționeze. 

Totodată, raportul analizează situația migranților din țările membre ale OCDE, prezentând informații referitoare la locul în care s-au stabilit, eficacitatea 
modalității lor de integrare și obstacolele cu care s-au confruntat, de exemplu în ceea ce privește accesul pe piața locală a muncii. De asemenea, propune soluții 
care combat fragmentarea politicilor naționale privind integrarea și care încurajează o mai bună coordonare la toate nivelurile - național, regional și local, 
subliniază necesitatea intensificării eforturilor de monitorizare și concluzionează că acest lucru poate fi realizat cel mai bine printr-o colaborare mai strânsă cu 
ONG-urile, partenerii de afaceri și migranții înșiși, prin evaluări participative și anchete. În sfârșit, raportul descrie cum poate fi ameliorat accesul la resursele 
financiare, cum ar fi fondurile UE, pentru dezvoltarea programelor de integrare. 

O uniune a securității 

Facilitarea accesului la probe electronice 

Comisia a propus noi norme 3  pentru a le permite autorităților 
polițienești și judiciare să obțină mai ușor și mai prompt probe electronice, 
cum ar fi e-mailuri sau documente stocate în cloud de care au nevoie pentru 
cercetarea, urmărirea penală și condamnarea infractorilor și a teroriștilor. 

Noile norme le vor permite autorităților de asigurare a respectării 
legii din statele membre ale UE să identifice mai repede pistele din mediul 
online și de la nivel transfrontalier, furnizând, totodată, garanții suficiente 
pentru drepturile și libertățile tuturor părților implicate. 

În momentul de față, peste jumătate din toate anchetele penale 
cuprind o cerere transfrontalieră în vederea obținerii de probe electronice 
deținute de prestatorii de servicii stabiliți în alt stat membru sau în afara UE. 
Pentru a obține astfel de date, este necesară cooperarea judiciară și 
asistența juridică reciprocă; cu toate acestea, în prezent, procesul este mult 
prea lent și greoi. În momentul de față, aproape două treimi din infracțiunile 
pentru care probele electronice sunt deținute într-o altă țară nu pot fi 
anchetate sau urmărite penal în mod corespunzător, în principal din cauza 
răstimpului necesar pentru a colecta astfel de probe sau din cauza  

                                                 
3 COM(2018) 225  Regulamentul privind probele electronice  
COM(2018) 226 Directiva privind reprezentanții legali  
 

 

 

 

fragmentării cadrului juridic. Grație accelerării și eficientizării procesului de 
obținere a probelor electronice, propunerile vor contribui la eliminarea 
acestei lacune.  

Propunerile: 

 vor crea un ordin european de divulgare a informațiilor; 
 vor preveni ștergerea datelor printr-o ordonanță asigurătorie 

europeană; 
 vor include garanții și măsuri reparatorii solide; 
 vor obliga prestatorii de servicii să desemneze un 

reprezentant legal în Uniune; 
 vor asigura securitatea juridică pentru întreprinderi și 

prestatori de servicii. 
 
 
 
 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A225%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A226%3AFIN
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Noi măsuri pentru a priva teroriștii și infractorii de 

mijloacele de acțiune și de spațiul de manevră 

Comisia Europeană a propus noi măsuri pentru a restrânge și mai mult 
spațiul de manevră al teroriștilor și infractorilor, lipsindu-i de mijloacele 
necesare pentru planificarea, finanțarea și săvârșirea infracțiunilor.  

Aceste măsuri au următoarele obiective: întărirea securității cărților 
de identitate și reducerea fraudării documentelor; asigurarea accesului 
autorităților de aplicare a legii și al celor judiciare la probe electronice și la 
informații financiare; impunerea de noi restricții asupra accesului teroriștilor 

la precursorii de explozivi și consolidarea controalelor asupra importului și 
exportului armelor de foc.  

Asigurarea unei mai bune protecții a cetățenilor europeni figurează 
în fruntea listei de priorități colective convenite în Declarația comună privind 
prioritățile legislative ale UE pentru perioada 2018-2019. Setul de măsuri 
prezentat astăzi figurează și în declarația comună și va accelera și mai mult 

eforturile depuse la nivelul UE în vederea îmbunătățirii securității interne și 
a eliminării punctelor vulnerabile detectate.  

Comisia a propus măsuri de îmbunătățire a elementelor de 
securitate cu care sunt prevăzute cărțile de identitate ale cetățenilor UE4 și 

documentele de ședere ale membrilor familor acestora din afara UE. Potrivit 
estimărilor, 80 de milioane de europeni dețin cărți de identitate care nu pot 
fi citite automat și nu sunt prevăzute cu elemente biometrice de 
identificare. În aceste condiții, Comisia își propune să împiedice utilizarea 
documentelor frauduloase, care pot fi folosite inclusiv de teroriști și 
infractori din țări terțe pentru a intra în UE din țări terțe. Pentru aceasta, s-
au propus următoare:  

 stabilirea unor standarde comune de securitate în întreaga 
UE;  

 instituirea obligativității datelor biometrice în cazul țărilor 
care eliberează cărți de identitate; 

 punerea în aplicare a unui proces ambițios de eliminare 
treptată a documentelor neconforme. 

În ceea ce privește accesul la finanțarea terorismului5, Comisia 
prezintă o propunere de directivă care le permite autorităților care aplică 
legea să aibă acces, în timp util, la informațiile financiare (inclusiv la 
informațiile privind conturile bancare și analizele financiare) necesare 
pentru desfășurarea anchetelor cu privire la infracțiuni grave. Propunerea 
include: 

                                                 
4  COM(2018) 212  Regulament privind îmbunătățirea securității cărților de 

identitate și a documentelor de ședere ale cetățenilor UE și ale membrilor familiilor 
acestora 

5 COM(2018) 213 Directiva privind utilizarea informațiilor financiare și de alt tip 
pentru prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a anumitor infracțiuni   

https://ec.europa.eu/commission/publications/joint-declaration-eus-legislative-priorities-2018_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/placeholder_1.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20180417_directive-proposal-facilitating-use-information-prevention-detection-investigation-prosecution-criminal-offences_en.pdf
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 accesul direct la informațiile privind conturile bancare; 
 îmbunătățirea cooperării. 

Referitor la înăsprirea normelor privind precursorii de explozivi și 
importurile și exporturile de arme de foc 6 , Comisia și-a propus să 
consolideze normele actuale privind comercializarea și utilizarea 
precursorilor de explozivi prin măsurile următoare: 

 extinderea interdicțiilor la substanțe chimice suplimentare; 

 desființarea actualelor sisteme de înregistrare; 

 proceduri prudente de acordare de licențe și de examinare; 

 îmbunătățirea și accelerarea schimbului de informații. 

                                                 
6 COM(2018) 209 Regulament privind comercializarea și utilizarea precursorilor 

de explozivi 
C(2018) 2197 Recomandarea Comisiei privind acțiuni imediate pentru 

îmbunătățirea securității măsurilor de export, import și tranzit al armelor de foc, al 
pieselor și componentelor esențiale ale acestora și al muniției 

 
 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20180417_regulation-proposal-europarl-council-marketing-use-explosive-precursors_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20180417_commission-recommendation-immediate-steps-improve-security-firearms-ammunition_en.pdf
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Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate/ Vicepreşedinte al 

Comisiei Europene, dna Federica Mogherini 

 

 În data de 17 aprilie a.c., Înaltul Reprezentant s-a aflat la Strasbourg unde a prezentat în cadrul sesiunii plenare a Parlamentului European situaţia 
recentelor evoluţii din Siria. Privind atacurile conduse de State Unite ale Americii, Franţa şi Regatului Unit al Marii Britani care au avut ca unic obiectiv 
împiedicarea regimului sirian de a folosi arme chimice, reacţiile Uniunii Europene, inclusiv declaraţia ÎR în numele celor 28 de state membre, cât şi concluziile 
Consiliului adoptate la 16 aprilie a.c. au susţinut acelaşi mesaj clar şi ferm privind folosirea armelor chimice care este inacceptabilă pentru europeni şi 
comunitaţile internaţionale, iar cei responsabili trebuie traşi la răspundere. Înaltul Reprezentant a declarat că „(...) responsabilirea este un element-cheie pentru 
construirea unui viitor nou pentru Siria, așa cum a declarat şi preşedintele Macron în discursul său anterior din plenul parlamentului.” Dupa 7 ani de conflicte s-a 
demonstrat că nu există niciun fel de soluţie militară la acest război, iar singurul mod de a pune capăt este doar prin negocieri politice la Geneva, între părţile 
siriene sub egida ONU. Idea principală este că doar o soluţie politică pragmatică şi durabilă poate pune capăt acestui război în Siria. 

De asemenea, doamna Mogherini a menţionat că va găzdui, săptămână viitoare, Conferinţa privind „Sprijinirea viitorului Siriei şi al regiunii” de la Bruxelles, la 
care se vor reuni diverse părți interesate (80 de delegaţii, dintre care şi delegaţii cu grupuri din societatea civilă siriană) din ambele tabere. Iar acest eveniment 
va reprezenta o bună ocazie pentru a construi o punte spre o soluţie politică şi pentru a îndrepta accentul pe diplomaţie şi pe procesul de stabilire a păcii: „(…) 
Intenţa noastră, miza noastră a UE este de a investi toate resursele pentru a face tranziţia către un proces politic de negociere şi vom reitera angajamentele 
umanitare, privind poporului sirian.” – a subliniat dna Mogherini. 

 

 

 

 

 

 La 17 aprilie 2018, Comisia Europeană a adoptat Pachetul anual privind extinderea care include şapte rapoarte individuale în care se evaluează punerea 
în aplicare a politicii de extindere a Uniunii Europene întemeiate pe criterii  bine stabilite şi pe o condiţionalitate echitabilă şi riguroasă. Statul de drept, justiţia şi 
drepturile fundamentale reprezintă o prioritate în acest sens şi necesită eforturi susţine şi reforme ireversibile.   

Comisia Europeană a recomandat Consiliului să deschidă negocierile de aderare cu fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei şi cu Albania, având în vedere 
progresele realizate. În ceeea ce priveşte Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, punerea în aplicare a priorităţilor de reformă urgente va fi decisivă, iar în cazul 
Albaniei, va fi esenţial să se realizaze progrese în instaurarea statului de drept, în special în toate cele cinci priorităţi-cheie de reformă, precum şi continuarea 
obţinerii de rezultate concrete şi tangibile privind reevaluarea (verificarea) judecătorilor şi procurorilor. Comisia va continua să susțină aceste eforturi de 
reformă prin sprijin politic și asistență financiară bine direcționată. Pentru ca perspectivele de aderare să devină realitate, țările din Balcanii de Vest trebuie să 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3342_ro.htm


 

10 

acorde prioritate reformelor în domenii fundamentale – precum statul de drept, drepturile omului, instituțiile democratice și reforma administrației publice – 
precum și dezvoltării economice și competitivității, domenii în care persistă deficiențe structurale. 

În acest context, Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate a declarat că : „(...) Pasul înainte făcut astăzi de fosta Republică iugoslavă a 
Macedoniei și de Albania este un pas înainte pentru întreaga regiune a Balcanilor de Vest. Atenția și implicarea noastră strategică conduc la progrese concrete și 
la beneficii pentru popoarele din această regiune. Eforturile de reformare și de modernizare trebuie însă continuate, în interesul partenerilor și al Uniunii 
Europene.” 

 

 În cadrul întrevederii din data de 18 aprilie a.c, de la Tirana, Albania, cu prim-ministrul albanez Edi 
Rama, Înaltul Reprezentant a declarat că în evaluarea Comisiei Europene s-a menționat în mod clar că Albania 
a îndeplinit condiţiile şi este pregătită să deschidă negocierile, să menţină şi să aprofundeze reformele pe 
care le-a  întreprins până în prezent. Totodată, dna Mogherini a subliniat rolul pozitiv pe care Albania îl joacă, 
inclusiv măsurile pentru o bună cooperare şi bune relaţii cu vecinii, cât şi cu celelalte ţări din regiune. Înaltul 
Reprezentant a apreciat faptul că Albania este o ţară cu aceleaşi viziuni şi obiective în ceea ce priveşte politica 
externă şi de securitate. La finalul dezbaterii, dna Mogherini a declarat „(...) Uniunea Europeană a însoţit 
Albania, insitituţiile sale, poporul albanez în aceşti ani de schimbări profunde şi va continua să o facă pe 
această cal,e cu aceaşi hotărâre , optimism şi realism.” 

 

 În data de 18 aprilie a.c., la Skopje, Înaltul Reprezentant a avut o întrevedere cu dl Zoran Zaev, prim-ministrul fostei Republici Iugoslave a Macedoniei în 
care a anunţat evaluarea Comisiei Europene privind Raportul pentru fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei şi recomandarea acesteia pentru Consiliu de a 
începe negocierile pentru aderare la Uniunea Europeană. De asemenea, Înaltul Reprezentant a salutat soluţionarea problemei bilaterale cu Bulgaria, cât şi 
continuarea dialogului şi negocierilor cu Grecia pe care Uniunea Europeană îl încurajează şi-l susţine spre o soluţie acceptată reciproc, sub auspiciile ONU. 

 

 Înaltul Reprezentant, în data de 19 aprilie a.c. dna Mogherini a avut o întrevedere cu dl Aleksandar Vucic, preşedintele Serbia, la Belgrad, în care a reiterat 
mesajul faţă de Serbia şi întreaga regiune a Balcanilor de Vest privind perspectiva către Uniunea Europeană. Aceasta a declarat că „ (...) este un lucru cert că 
negocierile cu Serbia avansează pe calea integrării în Uniunea Europeană a ţării, cu 12 dintre cele 35 de capitole deschise în negocieri şi perspectivă bună pentru 
deschiderea unor capitole suplimentare în cadrul actualei preşedinţii bulgare la Consiliului Uniunii Europene.” De asemenea, dna Mogherini a dorit să arate 
meritele preşedintelui Serbiei  sub a cărei conducere a făcut progrese şi prin activitatea pe care a realizat-o de la începutul negocierilor. În plus, raportul privind 
progresul Serbiei subliniază, în mod clar, că negocierile se desfăşoară bine şi în direcţia corectă şi arată domeniile în care sunt necesare eforturi suplimentare. 
Totodată, cei doi oficiali au discutat despre noua etapă a dialogului dintre Belgrad şi Pristina, care este intermediat de Uniunea Europeană, în vederea atingerii 
obiectivului de a ajunge la un nou acord obligatoriu din punct de vedere juridic privind normalizarea relaţiilor şi au analizat punerea în aplicare a acordurilor deja 
încheiate în cadrul dialogului. 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3403_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3405_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3406_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3406_en.htm
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 În cadrul vizitei sale în ţările din Balcanii de Vest, Înaltul Reprezentant, a avut o întrevedere, în data de 19 aprilie a.c., la Tivat, cu prim-ministrul 
Muntenegrului, dl Dusko Markovic, prilej cu care a salutat progresele fîcute de această ţarăi, care sunt consemnate în detaliu în Raportul privind progresul 
Muntenegrului adoptat de Comisie la 17 aprilie 2018, în special în ceea ce priveşte reforma administraţiei publice şi măsurile luate în domeniul economic. 
Totodată, s-a discutat despre nevoia de a aborda și alte aspecte precum reforma statului de drept şi libertatea mass-media. Doamna Mogherini a reiterat 
importanţa revenirii dezbaterilor politice în cadrul instituţiilor democratice ale acestei ţări, adică în Parlament, considerând că „(...) o soluţie la actualul boicot 
parlamentar poate fi găsită, în special printr-un dialog constructiv care să implice toţi actorii politici.”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3409_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3409_en.htm
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PARLAMENTUL EUROPEAN 

În săptămâna 16– 22 aprilie a.c., deputații europeni și-au desfășurat activitatea în cadrul plenului Parlementului European, la Strasbourg – Franța.  

Parlamentul European condamnă utilizarea armelor chimice în Siria 

Deputații europeni sunt îngrijorați de ofensiva regimului sirian împotriva revoltei Ghouta de Est, inclusiv presupusa folosire a armelor chimice și dau vina 
pe regimul Assad, pe Rusia și Iran pentru crimele comise în Siria.  

În cadrul sesiunii plenului PE de la Strasbourg, președintele Parlamentului European, dl Antonio Tajani, a reiterat faptul că utilizarea armelor chimice nu 
poate rămâne fără consecințe. „(…) Astăzi, Parlamentul European trebuie să afirme clar și răspicat că utilizarea armelor chimice este inacceptabilă și reprezintă o 
linie roșie care nu poate fi încălcată fără consecințe. Având în vedere seriozitatea situației, Parlamentul trebuie să transmită un mesaj puternic la începutul 
acestei sesiuni, chiar înainte de dezbaterea cu Înaltul Reprezentant și de cea privind Viitorul Europei, cu președintele Franței, dl Emmanuel Macron. (…) Situația 
dramatică elimină orice dubii că este nevoie să construim urgent o politică externă și de apărare comună tot mai incisivă. Dezbaterea actuală privind viitorul 
buget este un test esențial pentru dorința noastră de a ne oferi resursele necesare pentru a fi un jucător global real.” Președintele Tajani a împărtășit acestei idei 
în dialogul cu președintele Macron.  

Situația din Siria a fost dezbătută, în plen, în data de 17 aprilie a.c. 

La rândul lor, cu prilejul dezbaterii plenare, liderii grupurilor politice au făcut declarații prin care au condamnat utilizarea armelor chimice. Cei mai mulți 
și-au exprimat sprijinul pentru loviturile militare ale SUA, Franței și Marii Britanii pentru a opri „crimele de război” ale regimului Assad, în timp ce alții au criticat 
armata pentru că a acționat fără un mandat internațional. De-escaladarea și discuțiile de pace între toți actorii, sub conducerea ONU trebuie să înceapă cât de 
curând, a fost concluzia la care s-a ajuns.  

 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20180417+ITEM-013+DOC+XML+V0//RO&language=RO
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Dezbaterea privind Viitorul Europei cu președintele francez Emmanuel Macron  

Șeful statului francez, invitat în fața deputaților europeni, a pledat pentru refondarea bugetului european, pentru suveranitatea economică europeană, 
protejarea cetățenilor europeni din punct de vedere climatic, sanitar și alimentar, dar și pentru protecția datelor personale. Emmanuel Macron a propus crearea 
unui program european destinat finanțării colectivităților locale care primesc refugiați. Cu 1 an înaintea unor noi alegeri europarlamentare, președintele Franței a 
spus ferm că democrația europeană este cea mai bună șansă a Europei și că cea mai mare eroare ar fi abandonarea acestui model și a identității europene.  

Președintele Republicii Franța, Emmanuel Macron7, a fost al 4-lea lider european care a dezbătut Viitorul Europei8 cu deputații din Parlamentul european 
și cu președintele Comisiei UE,  Jean-Claude Juncker, în data de 17 aprilie a.c. 

„(...) Parlamentul European este o minune europeană, faptul că europenii se adună aici și dezbat 
împreună, este un model unic în istorie. Această comoară este vie de 70 de ani. (…) Parlamentul European este, 
pentru mine, sediul legitimității europene, a responsabilității și a vitalității sale. Aici se joacă o parte din viitorul 
Europei, (...), aici trebuie să începem renașterea unei Europe conduse de spiritul acestor popoare. Doresc să 
depășim toate diferențele noastre, între nord și sud, est și vest, mici și mari, precum și pașii înapoi la nivel 
național. (…) Responsabilitatea noastră în lunile următoare este să organizăm o adevărată dezbatere 
europeană, să avem adevăratele termene europene care să le permită cetățenilor noștri să aleagă.” 

De asemenea, preşedintele Franţei Emmanuel Macron a vobit în mod ferm despre apărarea unei 
suveranităţi europene reinventate în faţa tentaţiei autoritare din unele ţări ale Uniunii Europene. „(…) Vreau să 
aparţin unei generaţii care a decis să-şi apere ferm democraţia. (...) Nu voi ceda nici unei fascinaţii pentru 
regimurile autoritare. (…) Nu vreau să fac parte dintr-o generaţie de somnambuli. (…) În fața marilor schimbări 
din lume avem nevoie de o mai mare suveranitate decât a noastră, complementară, o suveranitate 
europeană.” 

Macron le-a cerut europenilor să-şi apere modelul de democraţie liberală în faţa regimurilor autocrate, în creştere în întreaga lume, şi a democraţiilor 
liberale din interiorul Uniunii Europene. „(…) În faţa autoritarismului care ne înconjoară astăzi peste tot, răspunsul pentru autoritarism nu trebuie să fie 
democrația autoritară, ci autoritatea democraţiei. (…) Dacă hotărâm să nu mai acordăm importanță democrației, greșim. În acest cadru putem construi o nouă 
suveranitate europeană. Putem veni cu un răspuns la acest haos care domnește în lume. Democrația europeană este oportunitatea noastră. Cea mai mare 
greșeală ar fi să ne abandonăm identitatea. Ea se bazează pe democrația care respectă persoana, minoritățile, demnitatea umană. Sunt împotriva ideii conform 
căreia democrația este absolută.” 

                                                 
7 Emmanuel Macron a fost ministrul economiei, industriei și afacerilor digitale, în perioada august 2014 - august 2016. La 6 aprilie 2016, el a fondat mișcarea „En Marche!” și a câșigat alegerile 
prezidențiale. La 7 mai 2017, Emmanuel Macron a fost ales cel de-al 8-lea președinte al celei de-a 5-a Republici franceze. 
8 Aceasta a fost cea de-a patra dezbatere din seria celor organizate cu șefii de stat sau de guvern și deputați, privind Viitorul Uniunii Europene: Leo Varadkar - premierului Irlandei (17 ianuarie 
a.c.), Andrej Plenkovic - premierului Croației (6 februarie a.c.) și Antonio Costa - premierului Portugaliei (14 martie a.c.). 

http://www.elysee.fr/la-presidence/emmanuel-macron-biographie/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20180417+ITEM-004+DOC+XML+V0//RO&language=RO
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De asemenea, Emmanuel Macron a pus accentul în cadrul discursului său pe apărarea identității europeane, a diversității culturale și a principiilor 
democratice care unesc popoarele europene. Președintele francez a atenționat că în unele țări, se manifestă democrații iliberale, tot mai adesea: „(…) Este un 
context special care ne reamintește că avem o mare responsabilitate. Mă gândesc la dezbinările și îndoielile din UE. Brexitul este pregătit și dezbătut, aș dori să 
salut eforturile negociatorului Michel Barnier. Fascinația iliberalismului este tot mai mare, iar conflictele de pe scena internațională conferă o destabilizare. 
Asistăm la strategii elaborate care-și propun să zdruncine Europa”. Macron a menționat și principalele provocări cu care se confruntă acum continentul 
european: „(…) Avem parte de transformări revoluționare, digitale, încălzirea globală, care zdruncină temelia economiei. Tocmai de aceea va trebui să reevaluăm 
totul.” 

În ceea ce privește problema refugiaților, Emmanuel Macron a propus crearea unui program european pentru a finanţa colectivităţile locale care primesc 
refugiaţi pentru a depăşi dezbaterea aprinsă privind cotele de alocare în cadrul UE - „(...) Propun să se creeze un program european care să sprijine financiar şi 
direct autorităţile locale care primesc şi integrează refugiaţi.” 

Totodată, Emmanuel Macron a făcut un gest de frondă la adresa lui Bashar al-Assad în sensul că a anunțat intenția de a-i retrage cea mai înaltă distincție 
franceză.  

Preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a salutat angajamentul preşedintelui francez faţă de Uniunea Europeană. „(...) Doresc să-mi exprim 
emoţia şi prietenia, când îl aud pe preşedintele francez adresându-se în acest mod. Adevărata Franţă s-a întors!” 

La rândul său, președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a declarat: „(...) Vă mulțumesc pentru participarea la o dezbatere adevărată cu 
deputații. Viitorul Europei se joacă acum și începe aici, în inima democrației europene. Este timpul să transformăm această viziune în realitate: o migrație 
controlată, o politică externă și de apărare puternică pentru o Europe sigură.” 

Cea mai mare parte a liderilor grupurilor politice din Parlament a salutat elanul pro-european al președintelui Macron, precum și recenta participare a 
Franței la intervenția militară din Siria, cerând însă unitate europeană și finalizarea proiectului unei armate europene.  

Alți deputați au adus în atenție provocările cu care se confruntă Uniunea în prezent, care nu sunt elucidate pe deplin: lupta contra terorismului, 
gestionarea crizei migrației, tehnologiile digitale și definitivarea Uniunii economice și monetare. 

Următoarea dezbatere va avea loc în sesiunea plenară din mai de la Bruxelles, cu premierul belgian Charles Michel.  
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Facebook - folosirea datelor personale ale cetățenilor UE 

În urma scandalului declanșat de folosirea datelor personale ale utilizatorilor Facebook de către compania Cambridge Analytica, din Londra, acuzată că a 
obținut datele Facebook ale milioanelor de alegători, fără permisiunea acestora9, și le-afolosit prin intermediul unor anunțuri politice personalizate în timpul 
alegerilor prezidențiale din SUA, din 2016, deputații europeni au dezbătut, din nou, tema protecției datelor și a vieții private ale cetățenilor UE, în ședința 
plenului din 18 aprilie a.c. Deputații au atras atenția asupra protejării datelor personale care ar putea fi utilizate, mai ales, în manipulări electorale.  

În acest context, președintele PE,  Antonion Tajani, a reiterat invitația adresată lui Mark 
Zuckerberg, directorul general al Facebook, de a se prezenta în fața Parlamentului European 
pentru a oferi explicații milioanelor de europeni utilizatori ai rețelei car au fost afectați, în urma 
Conferinței președinților din 12 aprilie a.c. Zuckerberg trebuie să  explice rapoartele potrivit 
cărora datele colectate în mod necorespunzător au fost folosite pentru a manipula alegerile 
americane. „(…) Sunt profund îngrijorat de faptul că Cambridge Analytica a strâns informații de pe 
conturile Facebook fără consimțământul utilizatorilor, expunând chestiuni etice-cheie legate de 
răspunderea și responsabilitatea platformelor digitale. (...) Acest incident este mai mult decât o 
încălcare a datelor, este o încălcare a încrederii care poate amenința funcționarea democrației. 
(…) L-am invitat pe Mark Zuckerberg în Parlamentul European să furnizeze explicații, deoarece 
avem datoria de a proteja drepturile cetățenilor și de a ne asigura că sunt informați, în special în 
ceea ce privește chestiunile sensibile precum protecția datelor." - a declarat Tajani. 

La rândul său, Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) a invitat compania din Londra să facă clarificări asupra situației, și va evalua  
impactul evenimentului asupra protecției datelor cetățenilor Uniunii. 

Deputații europeni au dezbătut acest subiect de actualitate cu referire la legile europene care reprezintă sau nu un scut eficient împotriva abuzului de 
utilizare a datelor cu caracter personal și a manipulării alegerilor ca urmare a dezvăluirilor mai sus-amintite. Pe lângă desfășurarea acestei dezbateri, alte opțiuni 
sunt deschise și Parlamentului, în cazul în care deputații europeni decid să facă acest lucru. Deputații europeni ar putea adopta o rezoluție prin care să solicite 
Comisiei Europene să propună măsuri de combatere a utilizării abuzive sau pot opta pentru înființarea unei comisii temporare care să se ocupe cu examinarea 
acuzațiilor și să propună măsuri. 

Parlamentul European a insistat de-a lungul timpului asupra necesității de a concilia securitatea cu necesitatea, de a proteja confidențialitatea și datele 
cu caracter personal și a adoptat rezoluții privind utilizarea datelor din registrul de date cu numele pasagerilor (PNR)10, pentru prevenirea și urmărirea penală a 
infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave, extragerea datelor și necesitatea de a proteja informațiile private într-o lume digitalizată. 

                                                 
9 87 de milioane de utilizatori, printre care 2.7 milioane din Uniunea Europeană. 
10 Rezoluţia legislativă a Parlamentului European, din 14 aprilie 2016, referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind utilizarea datelor din registrul cu 
numele pasagerilor pentru prevenirea, depistarea, cercetarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave (COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD)) 
(Procedura legislativă ordinară: prima lectură). 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/statement-tajani-facebook-data-crisis_I152976-V_v
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/displayFtu.html?ftuId=FTU_4.2.8.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0127+0+DOC+XML+V0//RO
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De asemenea, s-a acordat o atenție specială normelor privind transferul de date dintre UE și SUA, solicitând, în 2014, suspendarea principiilor 
confidențialității Safe Harbor11. În 2017, Parlamentul European și-a manifestat îngrijorarea cu privire la activitățile de supraveghere, oferite de furnizorii de 
servicii de comunicații electronice din SUA, solicitând Comisiei Europene să efectueze o evaluare adecvată a scutului de confidențialitate UE-SUA12 pentru datele 
transferate în scopuri comerciale. 

În acest sens, dezvăluirile cu privire la utilizarea necorespunzătoare a datelor Facebook au apărut pe măsură ce UE pregătește intrarea în vigoare, în luna 
mai a.c., a Regulamentului general privind protecția datelor13, adoptat în luna aprilie 2016. Regulamentul stabilește noi reguli pentru companiile care operează 
în UE și oferă oamenilor mai mult control asupra informațiilor lor private, dreptul de a ști când au fost folosite de hackeri datele cu caracter personal și dreptul la 
opoziție privind crearea de profiluri. 

Totodată, Parlamentul European dorește să intensifice protecția persoanelor care utilizează comunicațiile electronice prin reformarea Directivei privind 
confidențialitatea în materie de e-Privacy14, din anul 2002. Modificarea propunerii pentru asigurarea unor standarde înalte de confidențialitate și securitate în 
comunicațiile electronice din întreaga UE a fost aprobată, în data de 19 aprilie a.c., de Comisia LIBE. Acestea modificări s-ar aplica serviciilor SMS și de telefonie 
mobilă și fixă digitalizată, și ar actualiza normele existente privind confidențialitatea datelor electronice ale UE pentru a acoperi serviciile recent introduse pe 
internet, cum ar fi WhatsApp, Skype, Messenger și Facebook. Deputații europeni propun stabilirea unor limite mai stricte în ceea ce privește prelucrarea datelor, 
garantând că acestea pot fi utilizate numai în scopul pentru care utilizatorul și-a dat acordul și care garantează că meta-datele, site-urile vizitate și locația 
geografică, sau ora și data unui apelși alte date sensibile sunt tratate ca fiind confidențiale și nu pot fi transmise terților. 

Deputații europeni solicită interzicerea „pereților de cookie”15, care blochează accesul la un site web în cazul în care persoana nu este de acord cu 
utilizarea datelor sale de către același site. De asemenea, Snooping16 pe dispozitivele personale prin cookie-uri sau actualizări de software17 sau urmărirea 

                                                 
11 Rezoluţia Parlamentului European din 12 martie 2014 referitoare la programul de supraveghere al Agenției Naționale de Securitate (NSA) a SUA, la organismele de supraveghere din diferite 
state membre și la impactul acestora asupra drepturilor fundamentale ale cetățenilor UE și asupra cooperării transatlantice în materie de justiție și de afaceri interne (2013/2188(INI)) 
12 Rezoluţia Parlamentului European din 6 aprilie 2017 referitoare la caracterul adecvat al protecției oferite de Scutul de confidențialitate UE-SUA (2016/3018(RSP)) 
13 Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 14 aprilie 2016 referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general 
privind protecția datelor) (05419/1/2016 – C8-0140/2016 – 2012/0011(COD)) (Procedura legislativă ordinară: a doua lectură) 
14 Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice 
(Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice). Directiva actuală privind confidențialitatea în sectorul comunicațiilor electronice a fost actualizată ultima dată în 2009. 
Propunerea de revizuire, prezentată de Comisia Europeană, la 10 ianuarie 2017, înlocuiește directiva cu un regulament și aduce normele în conformitate cu Regulamentul general privind 
protecția datelor (GDPR), care va intra în vigoare în luna mai 2018. Regulile UE privind confidențialitatea în materie de e-mail urmăresc să asigure dreptul fundamental la confidențialitate și la 
protecția datelor cu caracter personal, astfel cum sunt consacrate în tratate. 
15 Un cookie HTTP sau un modul cookie este un text special, deseori codificat, trimis de un server unui navigator web și apoi trimis înapoi (nemodificat) de către navigator, de fiecare dată când 
accesează acel server. Cookie-urile sunt folosite pentru autentificare precum și pentru urmărirea comportamentului utilizatorilor: aplicații tipice, reținerea preferințelor utilizatorilor și 
implementarea sistemului de „coș de cumpărături”. Termenul „cookie” este un cuvânt englez (biscuit). În informatică el este derivat din termenul „magic cookie”, un concept des utilizat în IT. În 
general cuvântul „cookie” cu acest sens este folosit și în alte limbi; doar în terminologia tehnică francofonă s-a încercat traducerea lui prin termenul témoin („martor”). Cookie-urile au creat 
îngrijorare din cauză că ele permit strângerea de informații despre comportamentul utilizatorilor (în principiu, ce anume pagini web vizitează și când). Ca urmare, folosirea lor (și a informațiilor 
culese) sunt supuse în unele țări unor restricții legale, printre care Statele Unite ale Americii și țările UE. Tehnicile de tip „cookie” au fost de asemenea criticate pentru faptul că identificarea 
utilizatorilor nu e întotdeauna precisă, ca și pentru faptul că prin intermediul lor se pot executa atacuri informatice. Există și o serie de păreri greșite despre cookie-uri, cele mai multe bazate pe 

file:///C:/Users/cris.stroescu/Downloads/Rezoluţia%20Parlamentului%20European%20din%2012%20martie%202014%20referitoare%20la%20programul%20de%20supraveghere%20al%20Agenției%20Naționale%20de%20Securitate%20(NSA)%20a%20SUA,%20la%20organismele%20de%20supraveghere%20din%20diferite%20state%20membre%20și%20la%20impactul%20acestora%20asupra%20drepturilor%20fundamentale
file:///C:/Users/cris.stroescu/Downloads/Rezoluţia%20Parlamentului%20European%20din%2012%20martie%202014%20referitoare%20la%20programul%20de%20supraveghere%20al%20Agenției%20Naționale%20de%20Securitate%20(NSA)%20a%20SUA,%20la%20organismele%20de%20supraveghere%20din%20diferite%20state%20membre%20și%20la%20impactul%20acestora%20asupra%20drepturilor%20fundamentale
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/3018(RSP)&l=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1481215473410&uri=CELEX:02002L0058-20091219
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1481215473410&uri=CELEX:02002L0058-20091219
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0230+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0131+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0125+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-16_ro.htm
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persoanelor fără aprobarea clară a acestora, prin intermediul hotspoturilor publice sau Wi-Fi în centrele comerciale, ar trebui să fie interzise, au fost de părere  
deputații europeni. Setările „Confidențialitate în mod prestabilit" ar trebui să devină standard pentru toate programele utilizate pentru comunicațiile 
electronice, iar furnizorii de servicii trebuie să furnizeze o criptare puternică, adaugă aceștia. 

Textul elaborat de raportorul Marju Lauristin (S&D, ET) reprezintă proiectul de mandat de negociere al Parlamentului pentru discuții cu Consiliul privind 
revizuirea regulilor privind confidențialitatea în domeniul electronic - „(…) Confidențialitatea, și implicit și protecția vieții private, în mediul electronic poate oferi 
un mare avantaj competitiv al companiilor europeneși să le ajute să creeze un adevărat model european pentru economia digitală, cu servicii de înaltă calitate, 
încredere a consumatorilor și alegere liberă.” 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                              
impresia (greșită) că ele ar conține întotdeauna un cod executabil. În realitate ele sunt doar texte, și nu pot să execute nici o operație. Ele nu sunt nici spyware și nici viruși informatici, deși 
anumite programe antivirus și anti-spyware le pot detecta. Cele mai multe navigatoare moderne permit utilizatorului să decidă dacă acceptă sau nu cookie-uri. Site-urilor care le refuză le vor 
lipsi însă anumite facilități - de exemplu, într-un magazin virtual nu se va mai putea folosi coșul de cumpărături, dacă acesta a fost implementat cu ajutorul cookie-urilor. 
16 Snooping, în contextul securității, este accesul neautorizat la datele unei alte persoane sau ale unei companii. Practica este similară cu interceptarea, dar nu este neapărat limitată la obținerea 
accesului la date în timpul transmiterii. Snooping-ul poate include observarea obișnuită a unui mesaj de poștă electronică care apare pe ecranul unui alt computer sau care urmărește ce scrie 
altcineva. Snoopingul mai sofisticat folosește programe software pentru a monitoriza de la distanță activitatea pe un computer sau un dispozitiv de rețea. 
17 Prin software, sau rareori „logicial”, se înțelege un sistem de programe pentru calculatoare incluzând procedurile lor de aplicare, sistem furnizat o dată cu calculatorul respectiv sau creat 
ulterior de către utilizator ori cumpărat din comerț de-a gata. Prin contrast, cuvântul hardware desemnează partea fizică a calculatorului sau a sistemului informatic respectiv. În general, pentru 
a funcționa, un sistem informatic are nevoie de ambele componente, în plus și de datele care trebuie prelucrate. Uneori și aceste date sunt considerate a face parte din software. Componenta 
software poate include toată gama de produse de programare, uzual formată din sistem de operare, drivere și programe de aplicație. În anumite cazuri speciale părți din software se înglobează 
din construcție în hardware - prin folosirea de circuite integrate preprogramate. În unele domenii, prin software se înțeleg în primul rând datele cu care lucrează aparatele sau calculatoarele, 
cum ar fi imaginile digitalizate, sunete și piese muzicale, jocurile pentru calculator, filme digitalizate, clipuri video și multe alte date asemănătoare. În caz extrem, până și purtătorii fizici de date 
sau media sunt considerate a fi software, ca de exemplu discurile optice de tip CD și DVD, casetele video VHS și miniDV, casetele audio ș.a. Un termen înrudit, dar distinct, este firmware-ul, 
numit și microprogram sau microcod. 
 
 

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124698/MARJU_LAURISTIN_home.html
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PREŞEDINŢIA BULGARĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 

  

 Consiliul pentru agricultură și pescuit    

În data de 16 aprilie 2018 s-a reunit la Luxemburg Consiliul pentru agricultură și 
pescuit. Pe agenda de lucru a miniștrilor europeni s-au aflat subiecte precum: pierderile și 
risipa de alimente, practicile comerciale neloiale din cadrul lanțului de aprovizionare cu 
produse alimentare și planul de gestionare a pescuitului în apele occidentale. 

Miniștrii europeni ai agriculturii au susținut un schimb de opinii cu privire la 
pierderile  și risipa de alimente, în vederea evaluării progreselor realizate în punerea în 
aplicare a concluziilor Consiliului convenite în iunie 2016. Dezabaterea a fost structurată în 
jurul a două întrebări prezentate în documentul de lucru  al președinției care se referă la 
evaluarea progreselor realizate la nivel național și la nivelul UE și la necesitatea unor acțiuni 
suplimentare care să accelereze îndeplinirea obiectivelor privind pierderile și risipa de 
alimente. Cu acest prilej miniștrii  au confirmat angajamentul ca până în anul 2030 risipa de 
alimente să fie înjumătățită. Majoritatea participanților au fost de părere că s-au realizat 
progrese semnificative atât în plan național cât și la nivelul UE și că, în continuare sunt 
necesare  acțiuni, în special în ceea ce privește adoptarea unei metodologii comune de 
măsurare, colectarea de date comparabile, etichetarea, stimulentele, noile tehnologii, 
cercetarea și inovarea. Măsurile ar trebui să vizeze întregul lanț de aprovizionare împreună 
cu toate părțile participante. De asemenea, s-a exprimat opinia potrivit căreia noua 
perioadă de programare și viitoarea PAC ar putea contribui la o mai bună gestionare a 
pierderilor și a risipei de alimente.                                                                                                                                           Dl Petre Daea Ministrul agriculturii din  România și dl Rumen Porodzanov 

  ministrul agriculturii, alimentației și silviculturii din Bulgaria 

http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2016/06/28/agri-food-losses/
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Dl Rumen Porodzanov, ministrul agriculturii, alimentației și 

silviculturii din Bulgaria a declarat: ”(…) Nu este acceptabil ca o treime din 
toate produsele alimentare pe care le producem să se piardă sau să se 
irosească înainte de a ajunge pe mesele noastre. În special, într-o lume în 
care există din ce în ce mai multe persoane care au nevoie de hrană. Astăzi, 
Consiliul și-a reiterat angajamentul de a aborda această problemă în 
conformitate cu concluziile sale din iunie 2016.” 

În continuarea lucrărilor Comisia Europeană a prezentat Consiliului 
Propunerea  de directivă privind practicile comerciale neloiale din cadrul 
lanțului de aprovizionare cu alimente. Scopul propunerii este de a interzice 
practicile comerciale neloiale din cadrul lanțului de aprovizionare cu 
alimente pentru a asigura un tratament echitabil întreprinderilor mici și 
mijlocii și întreprinderilor agricole. Potrivit acesteia statele membre sunt 
obligate să desemneze autoritățile naționale responsabile cu punerea în 
aplicare a măsurilor de combatere a practicilor comerciale neloiale, cu 
soluționarea plângerilor și cu începerea investigațiilor. 

În acest context Rumen Porodzanov a declarat: ”(…) Este momentul 
să se restabilească echilibrul în cadrul lanțului de aprovizionare cu produse 
alimentare. Vrem să ne asigurăm că micii fermieri și comercianții operează 
într-un mediu de tranzacționare echitabil și sănătos și că nu se tolerează 
nicio practică neloială sau abuzivă. Salutăm propunerea Comisiei și suntem 
gata să colaborăm constructiv cu Parlamentul European pentru a adopta 
directiva cât mai curând posibil. ” 

Consiliul a susținut o dezbatere cu privire la Propunerea de instituire 
a unui plan multianual pentru stocurile de pește din apele occidentale. 
Planul de gestionare pe termen lung urmărește să asigure exploatarea 
durabilă a stocurilor demersale, inclusiv  a stocurilor de pești de adâncime în 
apele occidentale și să asigure stabilitatea posibilităților de pescuit, prin 
gestionarea pe baza celor mai recente informații științifice privind stocurile, 
pescuitul mixt și alte aspecte ecosistemice și de mediu. Noul plan multianual 
pentru stocurile de pește din apele occidentale va reuni cele cinci planuri 
multianuale existente bazate pe o singură specie: 

1. Planul multianual pentru stocurile de hering prezente în vestul 
Scoției și pentru activitățile de pescuit  care  exploatează  aceste  stocuri  
[Regulamentul  (CE) nr.1300/2008]; 

2. Planul multianual pentru limba-de-mare din vestul Canalului 
Mânecii [Regulamentul(CE) nr.509/2007]; 

3. Planul multianual pentru limba-de-mare din Golful Biscaya 
[Regulamentul(CE) nr.388/2006]; 

4. Planul de refacere pentru stocul de merluciu din zonele nordice 
[Regulamentul(CE) nr.811/2004]; 

5. Planul de refacere pentru merluciul și langustina din Peninsula 
Iberică [Regulamentul (CE) nr.2166/2005]. 

 

Consiliul afaceri externe 

În cadrul reuniunii Consiliului de afaceri externe din data de 16 aprilie a.c. prezidat de Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe şi politică de securitate, 
dna Federica Mogherini, miniştrii de externe ai Uniunii Europene au dezbătut evoluţia situaţiei din Siria, Iran şi relaţiile UE - Rusia. 

Consiliul a adoptat concluzii privind Siria, în contextul ultimelor evoluţii marcate de atacurile aeriene cu ţintă precisă întreprinse de SUA, Franţa şi Regatul 
Unit al Mari Britanii asupra unor instalaţii de arme chimice. De asemenea, în pregătirea celei de a doua Conferinţe de la Bruxelles cu tema „Sprijinirea viitorului 
Siriei şi al regiunii” care va avea loc saptămâna viitoare, miniştrii au reiterat necesitatea relansării unei soluţii politice la conflict în cadrul procesului de la Geneva, 

https://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_173_RO_ACTE_f.pdf
https://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_173_RO_ACTE_f.pdf
https://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_149_RO_ACTE_f.pdf
https://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_149_RO_ACTE_f.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7956-2018-INIT/en/pdf
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sub conducerea Organizaţiei Naţiunilor Unite. Conferinţa are ca obiective principale transmiterea unui mesaj de sprijin internaţional la eforturile conduse de 
ONU în vederea unei soluţii politice urgente a conflictului şi de a îmbunătăţi situaţia umanitară precară din Siria. Totodată, s-a reiterat sprijinul UE şi al 
comunităţilor  internaţionale faţă de ţările vecine care găzduiesc mai mult de 5,6 milioane de refugiaţi sirieni. 

În concluzie, Înaltul Reprezentant a declarat că „(...)singura modalitate de a pune capăt suferinței poporului sirian este de a pune toată presiunea de care 
dispunem asupra părților – și în special asupra regimului sirian – de a veni la Geneva cu intenția reală de a negocia. Trebuie exercitată presiune, în caz contrar 
modelul actual de distrugere va continua pur și simplu.” 

De asemenea, Consiliul a adoptat măsuri restrictive împotriva Iranului ca parte a unei abordări integrate care combină presiunile politice cu implicarea 
părţilor, pentru a convinge statul iranian să-şi respecte obligaţiile internaţionale. Aceste măsuri sunt actualizate periodic, ultima actualizarea având loc la 11 
aprilie 2017, iar termenul final era 13 aprilie 2018. Măsurile se iau în temeiul activităţilor de proliferare nucleară, a sancţiunilor ONU, a rezoluţilor ONU însoţite 
progresiv, din anul 2006  până în prezent de măsuri restrictive. Pe lângă punerea 
în aplicare ale acestora, în ultimi zece ani, Uniunea Europeană a impus  atât o 
serie de sancţiuni economice şi financiare  Iranului, cât şi măsuri luate ca urmare 
a încălcărilor grave ale drepturilor omului. 

La finalul discuţiilor, Înaltul Reprezentant a reiterat „(...)angajamentul 
ferm față de continuarea punerii depline în aplicare a acordului nuclear cu Iranul 
(JCPOA), în integralitatea sa, de către toate părțile. În acelaşi sens, Înaltul 
Reprezentant a susţinut  că acest angajament „(...) implică sprijinirea acțiunilor 
întreprinse în special de către Franța, Germania și Regatul Unit pe lângă 
administrația SUA pentru a aborda o parte din preocupările exprimate de 
președintele Trump, în cadrul acordului existent.” 

În continuarea reuniunii, miniştrii de externe au avut un schimb de  opinii 
despre Rusia, confirmând, în mod unanim, relevanţa celor cinci principii 
directoare convenite în luna martie 2016  pentru politica UE în ceea ce priveşte 
Rusia prin care se oferă un cadru flexibil pentru relaţiile dintre cele două părţi, 
cu respectarea fermă a valorilor UE şi o conlucrare selectivă în anumite domenii. 

În cadrul reuniunii, miniştrii au  adoptat concluzii privind Sudanul de Sud, 
privind activităţile cibernetice cu rea-credinţă şi privind dezarmarea şi 
neproliferarea în domeniul chimic. Totodată, Consiliul a adoptat raportul 
semestrial al Înaltului Reprezentant al UE privind Operaţiunea Althea18 pentru 
perioada  1 septembrie 2017 - 28 februarie 2018. 

                                                 
18 Operaţiunemilitară EUFOR ALTHEA are ca scop asigurarea consolidării capacităţilor şi instruirea forţelor armate ale Bosniei şi Herţegovinei şi sprijinirea menţinerii unui mediu sigur. 

http://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/iran/
http://www.consilium.europa.eu/media/22914/st07042en16.pdf
http://www.consilium.europa.eu/media/22914/st07042en16.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/04/16/south-sudan-council-adopts-conclusions/
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/04/16/malicious-cyber-activities-council-adopts-conclusions/
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/04/16/chemical-disarmament-and-non-proliferation-council-adopts-conclusions/
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/04/16/chemical-disarmament-and-non-proliferation-council-adopts-conclusions/
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Consiliul Afaceri Generale  

În cadrul reuniunii Consiliului afaceri generale de la Luxemburg din 
17 aprilie 2018, miniștrii au discutat despre o serie de problematici de 
natură instituțională. Principalele teme dezbătute au vizat situația 
referitoare la respectarea statului de drept în Polonia, modificarea Actului 
electoral din 1976 și prezentarea de către Comisie a unui nou pachet de 
măsuri privind extinderea. 

Astfel, în ceea ce privește situația respectării statului de drept în 
Polonia, Comisia a informat miniștrii despre ultimele evoluții în dialogul cu 
autoritățile poloneze. Consiliul a încurajat continuarea dialogului în vederea 
obținerii unor rezultate concrete.  

 Al doilea subiect a vizat modificările Actului electoral din 1976, în 
ceea ce privește cadrul juridic necesar pentru organizarea alegerilor pentru 
Parlamentul European. Actualul act electoral le permite statelor membre să 
stabilească, pe bază de voluntariat, un prag minim pentru alocarea locurilor. 
La nivel național, acest prag nu poate depăși 5% din voturile exprimate. 
Procedura de adoptare a amendamentelor la Legea electorală din 1976 este 
prevăzută la art. 223 alin. (1) din TFUE, care conferă Parlamentului European 
dreptul de a elabora o propunere privind procedura electorală. Dispozițiile 
necesare sunt stabilite de Consiliu, care hotărăște în unanimitate după 
obținerea aprobării Parlamentului. Dispozițiile intră în vigoare după 
ratificarea lor în statele membre. Orice modificare a Legii electorale ar 
trebui adoptată cel mai târziu la jumătatea anului 2018, pentru ca statele 
membre să le poată aplica la alegerile din 2019 pentru Parlamentul 
European.  Principala modificare se referă la introducerea unui prag minim 
obligatoriu de 2% până la 5% pentru circumscripțiile cu peste 35 de locuri la 
alegerile pentru PE. Această regulă ar urma să se aplice și statelor membre 
cu o singură circumscripție. Cu privire la aceste aspecte, dna Ekaterina 
Zaharieva, vicepremierul bulgar și ministrul afacerilor externe a apreciat că 

”(…) se impune un cadru legislativ transparent, care să contribuie la 
împiedicarea votului dublu, la încurajarea exercitării dreptului de vot în țările 
terțe, la identificarea mai multor metode de vot, inclusiv votul electronic și să 
sprijine îmbunătățirea vizibilității partidelor politice europene din statele 
membre.”  

În cadrul reuniunii, a fost prezentat noul pachet de măsuri privind 
extinderea al Comisiei Europene de către  dl. Frans Timmermans. 

Cu acest prilej, dna. Ekaterina Zaharieva a declarat că ,,(…) una dintre 
prioritățile principale ale Președinției bulgare este perspectiva europeană a 
țărilor din Balcanii de Vest (…) fiind singura modalitate de a avea o regiune 
(…) stabilă, democratică, prosperă și pașnică". 

În cadrul reuniunii au mai fost abordate și alte teme, printre care 
menționăm procedura care reglementează circuitul documentelor interne 
ale Consiliului pentru a se ține cont de practicile de lucru inițiate în  anul 
2011.

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-16007-2017-INIT/en/pdf
https://static.council-tvnewsroom.eu/40024f34-424f-11e8-9e0b-bc764e092fac/118851-GAC-Council-Highlights_PRV.mp4
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3342_ro.htm
https://static.council-tvnewsroom.eu/40024f34-424f-11e8-9e0b-bc764e092fac/118851-GAC-Council-Highlights_PRV.mp4
https://www.consilium.europa.eu/media/33773/st08046-en18.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7695-2018-INIT/en/pdf
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BREXIT 

 

 

Stadiul negocierilor dintre Uniunea Europeană și 

Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord 

 

 

Organismele UE acţionează pentru rezolvarea problemelor 

restante din Acordul de retragere şi mai cu seamă pentru 

menţinerea drepturilor cetăţenilor. Camera Lorzilor cere guvernului 

reanalizarea posibilităţii de rămânere a Regatului Unit în piaţa 

comună şi uniunea vamală. Pe plan extern, Regatul Unit va trebui să 

aleagă între autonomie şi precauţie. 

La nivelul Uniunii Europene, negocierile pentru Brexit sunt în etapa tehnică, 
iar principiile fundamentale sunt periodic reiterate de către liderii Uniunii. La Consiliul 
din 18 aprilie 2018, în raportul președintelui Donald Tusk către Parlamentul European 
privind reuniunile Consiliului European din martie, s-a reluat ideea necesităţii 
încheierii acordului de retragere: “(…) Vrem să utilizăm impulsul pozitiv în aceste 
negocieri pentru a soluționa în cele din urmă chestiunile restante, cum ar fi soluția 
pentru a evita o graniță dură între Irlanda și Irlanda de Nord. Decizia britanică privind 
Brexit a cauzat această problemă pe care va trebui să o rezolve. Fără o soluție, nu va 
exista niciun acord de retragere și nicio tranziție. Liderii vor evalua negocierile în luna 
iunie. În paralel, vom începe primele discuții despre viitoarea relație UE-Regatul Unit”. 

 

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/04/18/report-by-president-donald-tusk-to-the-european-parliament-on-march-european-council-meetings/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Report+by+President+Donald+Tusk+to+the+Europ
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Comisia Europeană a elaborat 30-40 de propuneri legislative care ar 
conferi instituțiilor și autorităților de reglementare competențe speciale de 
urgență pentru a se pregăti pentru consecințele unui Brexit dezorganizat. 
Măsurile vor fi limitate în timp, vor acoperi diferite domenii și vor avea ca 
obiectiv reducerea incertitudinii pentru întreprinderi.  

Guy Verhofstadt și-a intensificat apelurile la garanții care să asigure 
evitarea unui "coșmar birocratic" după Brexit pentru cetăţenii UE. În 
discursul din plenul Parlamentului European, de la Strasbourg, Verhofstadt a 
făcut apel la negociatorii şefi pentru Brexit, David Davis și Michel Barnier, să 
fie pregătiți pentru a face schimbări în acordul de retragere dacă deputații 
vor considera că acestea sunt necesare.  

La Londra, pe 18 aprilie, Camera Lorzilor a aprobat, cu 348 voturi 
contra 225, un amendament la Legea pentru ieşirea Regatului Unit din 
Uniunea Europeană, prin care a cerut miniştrilor cabinetului May să 
evalueze, până la sfârşitul lunii octombrie, posibilitatea ca Regatul Unit să 
rămână în uniunea vamală şi piaţa comună, pentru a se limita „daunele 
aduse”.   

 Susţinătorii amendamentului şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la 
posibila scădere a exporturilor și au argumentat că ar fi dificil pentru Regatul 
Unit să încheie acorduri comerciale avantajoase în afara pieţei comune. Cei 
care s-au poziţionat contra amendamentului au argumentat că rămânerea 

în cadrul pieţei comune ar fi dezavantajoasă din punct de vedere comercial 
pentru Regatul Unit, care astfel ar fi lipsit de posibilitatea de a încheia cele 
mai avantajoase contracte comerciale. Purtătorul de cuvânt al 
departamenului pentru Brexit și-a exprimat dezamăgirea față de 
amendament, spunând că "scopul fundamental al acestui proiect de lege 
este să pregătim ieşirea ordonată din UE, nu să discutăm termenii ieșirii 
noastre". După votul din Camera Lorzilor, proiectul de lege se va întoarce la 
Camera Comunelor.  

Votul din Camera Lorzilor a avut loc pe fondul unui nou impuls al 
mişcărilor care cer un al doilea referendum, al poziţionării companiilor 
împotriva ieşrii din piaţa comună şi uniunea vamală. Companiile au fost 
criticii cei mai acerbi ai ieşirii Regatului Unit din Uniunea Europeană, dar 
consideră că discuţiile cu privire la un al doilea referendum împiedică 
ajungerea la un acord benefic pentru mediul de afaceri şi, prin urmare, 
pentru întreaga societate britanică. 

Pe de altă parte, guvernul britanic a cerut Curții Supreme să se 
pronunțe asupra constituţionalităţii  legislaţiei pentru Brexit,  adoptată de 
guvernele galez şi scoţian în cadrul competențelor delegate. Parlamentele 
descentralizate au adoptat luna trecută un pachet legislativ pe baza căruia 
toate legile, reglementările și competențele actuale ale UE în domeniile care 
sunt deja delegate vor rămâne, în continuare, după Brexit, în  
responsabilitatea administrațiilor descentralizate. Legislația a fost propusă 
ca o alternativă la Legea privind retragerea Regatului Unit din UE. Procurorul 
general Jeremy Wright consider că , "[Legislația scoțiană și cea galeză] riscă 
să creeze o incertitudine juridică gravă pentru indivizi și întreprinderi pe 
măsură ce părăsim UE. Această referință este o măsură de protecție pe care 
o luăm în interesul public. Guvernul speră că această problemă va fi 
rezolvată fără a fi nevoie să continuăm acest litigiu.” 

Un reprezentant al autorităţilor scoţiene a afirma: "(…) guvernul 
scoțian a spus  clar că nu poate recomanda parlamentului scoțian un acord 
cu privire la proiectul legii de retragere în forma sa actuală. Alături de 
guvernul galez, am afirmat întotdeauna că preferăm să ajungem la un acord 
cu guvernul britanic prin care să se modifice proiectul de lege privind 

https://openeurope.org.uk/daily-shakeup/emmanuel-macron-urges-preservation-of-the-european-democratic-model/#section-2
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20180418+ITEM-006+DOC+XML+V0//RO&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20180418+ITEM-006+DOC+XML+V0//RO&language=RO
https://www.parliament.uk/business/news/2018/january/lords-debates-eu-withdrawal-bill/
https://www.parliament.uk/business/news/2018/january/lords-debates-eu-withdrawal-bill/
https://www.parliament.uk/business/news/2018/january/lords-debates-eu-withdrawal-bill/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-04-16/a-chance-to-reverse-brexit-u-k-business-says-no-to-second-vote?cmpid=BBBXT041718_BIZ&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_term=180417&utm_campaign=brexit
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-04-16/a-chance-to-reverse-brexit-u-k-business-says-no-to-second-vote?cmpid=BBBXT041718_BIZ&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_term=180417&utm_campaign=brexit
http://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-politics-43742208
http://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-politics-43742208
http://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-politics-43742208
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retragerea din UE pentru a respecta puterile administrațiilor delegate și 
ambele guverne sunt dispuse să discute mai multe soluții potențiale". 

Între timp, lumea a devenit un loc periculos - relaţiile dintre Europa 
de Vest şi Rusia sunt la cel mai scăzut nivel de după Războiul Rece, conflictul 
din Siria devine din ce în ce mai periculos, între SUA şi China se prefigurează 
un război comercial. Cu precădere evenimentele din Siria au evidențiat 
faptul că instituirea unei cooperări militare extinse pe continent, precum și 
dezvoltarea unei politici externe cu adevărat europene, care să ia în 

considerare noul statut al Regatului Unit după Brexit, vor fi sarcini cruciale în 
următoarele luni. 

În acest context, Regatul Unit este direct şi mai punctual afectat decât 
alte state, prin urmare are nevoie de parteneriate în politica externă şi de 
mecanisme de consultare cu aceştia în situaţii de criză. 

Până acum, UE a oferit Regatului Unit atât parteneriatul, cât şi 
mecanismele necesare. De acum, Regatul Unit va alege între autonomie și 
precauţie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cer.eu/in-the-press/dont-be-stranger-eu-uk-foreign-policy-co-operation-after-brexit
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SUBIECTE DE ACTUALITATE 

 

ÎN PRESA EUROPEANĂ 
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 Miniștrii de Externe ai UE susțin loviturile aeriene ale SUA, Franței și 
Regatului Unit asupra Siriei și cer statelor să-și folosească influența 
pentru a împiedica guvernul sirian să mai utilizeze arme chimice 
Miniştrii de externe ai statelor membre ale UE susţin toate măsurile menite 
să împiedice noi atacuri chimice împotriva civililor din Siria, inclusiv 
recentele lovituri aeriene întreprinse de SUA, Marea Britanie şi Franţa și au 
făcut un apel către toate statele să-și folosească influența asupra 
guvernului sirian pentru a împiedica folosirea în continuare a armelor 
chimice.  (RO) 

 

 Comisia Europeană stimulează investițiile cu capital de risc în 
întreprinderile nou-înființate inovatoare 
Comisia Europeană și Fondul european de investiții (FEI) au lansat un 
program paneuropean de fonduri cu capital de risc (Pan-European Venture 
Capital Funds-of-Funds-VentureEU), cu scopul de a stimula investițiile în 
întreprinderile nou-înființate (start-ups) și în cele în curs de extindere 
(scale-ups) inovatoare din întreaga Europă. (RO) 

 

 Comisia Europeană le cere statelor membre să aprobe cel mai mare acord 
de liber schimb negociat de UE 
Comisia Europeană îndeamnă Consiliul UE să aprobe acordul de liber 
schimb dintre UE și Japonia, considerat cel mai important de acest fel 
negociat vreodată de Uniunea Europeană. Acordul va elimina marea 
majoritate a taxelor vamale (aproximativ 1 miliard EUR pe an pentru 
exporturile către Japonia), va elimina o serie de bariere de reglementare de 
lungă durată (ex. dubla testare și formalitățile administrative aferente), va 
oferi deschidere către cei 127 de milioane de consumatori de pe piața 
japoneză pentru exporturile agricole ale UE, va proteja în Japonia peste 200 
de produse alimentare și băuturi regionale și tradiționale europene (așa-
numitele indicații geografice) și va crea numeroase oportunități de export 
pentru UE într-o serie de alte sectoare, oferind întreprinderilor europene 
inclusiv posibilitatea de a licita pentru contracte de achiziții publice în 
multe orașe japoneze. (RO) 

 

http://www.caleaeuropeana.ro/ministrii-de-externe-ai-ue-sustin-loviturile-aeriene-sua-frantei-si-regatului-unit-asupra-siriei-si-cer-statelor-sa-isi-foloseasca-influenta-pentru-a-impiedica-guvernul-sirian-sa-mai-utilizeze-arme-c/
http://www.caleaeuropeana.ro/comisia-europeana-stimuleaza-investitiile-cu-capital-de-risc/
http://www.caleaeuropeana.ro/comisia-europeana-le-cere-statelor-membre-sa-aprobe-cel-mai-mare-acord-de-liber-schimb-negociat-de-ue-cel-cu-japonia-cum-va-influenta-piata-unica-europeana-punerea-in-aplicare-a-acordului/
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 Comisia Europeană susține continuarea finanțării cu 1,13 miliarde de euro 
a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii feroviare din România 
Comisia Europeană susţine continuarea finanţării pentru şapte proiecte 
incluse în Programul CEF Transport 2014-2020, contribuţia totală a CEF 
(Connecting Europe Facility) fiind de aproximativ 1,13 miliarde euro, 
proiecte aferente dezvoltării infrastructurii feroviare, conform calendarelor 
şi a bugetelor transmise de reprezentanţii CFR SA, la data de 30 martie 
2018. (RO) 

 

 UE vrea să ceară despăgubiri Statelor Unite pentru impunerea tarifelor 
asupra importurilor de aluminiu și oțel 
UE a informat că nu acceptă argumentul SUA potrivit căruia introducerea 
tarifelor a fost motivată de considerente ce ţin de securitatea naţională, 
adăugând că potrivit normelor OMC este vorba de tarife destinate 
protejării pieţei interne. Uniunea Europeană ar putea să ceară despăgubiri 
pentru tarifele pe care SUA le vor impune importurilor de oțel și de 
aluminiu, contrar argumentelor Casei Albe că acestor tarife nu se aplică 
regulile OMC. (RO) 

 

 Cetățenii europeni cer solidaritate între statele membre mai bogate și 
cele sărace în cadrul inițiativei „Reflectând asupra Europei” 
Comitetul European al Regiunilor (CoR) a ascultat circa 30.000 de cetățeni 
din 81 de regiuni și 114 orașe și municipalități din 25 de țări 
europene.  Acest exercițiu intitulat „Reflectând asupra Europei” a primit un 
puternic impuls în noiembrie 2016, când președintele Consiliului European 
a solicitat CoR să angajeze cetățenii într-o dezbatere privind viitorul 
Europei, în cadrul căreia membri activi ai CoR au inițiat dialoguri cu 
cetățenii în primării, parlamentele regionale, consiliile locale, școli și 
universități. Aproximativ 80% dintre respondenți au cerut o mai mare 
solidaritate între statele membre bogate și cele sărace și regiunile UE 
pentru a garanta condiții mai bune de viață și de muncă pentru persoane, 
indiferent de locul lor de origine. (RO) 
 
 

 Guvernul austriac a adoptat un proiect privind înăsprirea legislației de azil 
care prevede că solicitanților de azil li se vor confisca sume de bani și 
telefoanele mobile 
Controversatul proiect de lege privind azilul și migrația prevede că 
solicitanților de azil li se vor putea confisca până la 840 de euro în bani 
lichizi, dar și telefoanele mobile pentru a li se verifica traseul urmat. 
Cancelarul Sebastian Kurz: ”Ne-am stabilit în mod deliberat obiectivul de a 
lupta împotriva migraţiei ilegale, dar şi împotriva abuzării de dreptul de 
azil.” (RO) 

 

 România salută propunerea pentru extinderea UE în care Comisia 
Europeană recomandă deschiderea negocierilor de aderare cu Albania și 
Macedonia 
Ministerul Afacerilor Externe a salutat reconfirmarea angajamentului 
pentru avansarea politicii de extindere prin publicarea de către Comisia 
Europeană, la 17 aprilie 2018, a pachetului privind extinderea Uniunii 
Europene 2018, document în care, printre altele, executivul european a 
recomandat  țărilor UE să decidă deschiderea negocierilor de aderare cu 
Macedonia și cu Albania. (RO) 

 

 Angela Merkel și Emmanuel Macron anunță că vor ajunge la un 
compromis pentru reformarea Uniunii Europene 
Cancelarul german Angela Merkel şi preşedintele francez Emmanuel 
Macron şi-au reafirmat, în timpul unei întrevederi la Berlin, voinţa ca până 
în luna iunie a.c. să avanseze o propunere comună franco-germană privind 
reformele în Uniunea Europeană, recunoscând totodată că au puncte de 
vedere diferite la acest capitol. (RO) 

 

 Uniunea Europeană a primit jumătate de milion de refugiați în 2017 
Conform Eurostat, peste jumătate de milion de refugiați au primit azil în 
statele membre ale Uniunii Europene în 2017, cu 25% mai puțin decât în 
2016. Dintre aceștia, cei mai mulți (60%) au primit permisiunea de ședere 
în Germania, apoi următoarele au fost Austria și Suedia, iar cele mai puține 
solicitări de azil acceptate  au fost pentru Slovacia, Republica Cehă și 

http://www.caleaeuropeana.ro/comisia-europeana-sustine-continuarea-finantarii-de-1-13-miliarde-de-euro-pentru-proiectele-de-dezvoltare-a-infrastructurii-feroviare/
http://www.caleaeuropeana.ro/ue-vrea-sa-ceara-despagubiri-statelor-unite-pentru-impunerea-tarifelor-asupra-importurilor-de-aluminiu-si-otel/
http://www.caleaeuropeana.ro/initiativa-reflectand-asupra-europei-aproximativ-30-000-de-cetateni-din-81-de-regiuni-si-114-orase-din-25-de-tari-europene-cer-solidaritate-intre-statele-membre-mai-bogate-si-cele-s/
http://www.caleaeuropeana.ro/guvernul-austriac-adopta-un-proiect-privind-inasprirea-legislatiei-de-azil-care-prevede-ca-solicitantilor-de-azil-li-se-vor-confisca-sume-de-bani-si-telefoanele-mobile/
http://www.caleaeuropeana.ro/romania-saluta-pachetul-pentru-extinderea-ue-in-care-comisia-europeana-recomanda-deschiderea-negocierilor-de-aderare-cu-albania-si-macedonia/
http://www.caleaeuropeana.ro/viitorul-ue-angela-merkel-si-emmanuel-macron-anunta-ca-vor-ajunge-la-un-compromis-pentru-reformarea-uniunii-europene/
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8817675/3-19042018-AP-EN.pdf/748e8fae-2cfb-4e75-a388-f06f6ce8ff58
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Polonia. România a primit anul trecut 1.330 de migranți. Cel mai mare 
număr de răspunsuri favorabile l-au obţinut sirienii şi eritreenii, cu nouă din 
10 solicitări de azil aprobate, iar cel mai mic migranţii din Albania şi Kosovo. 
(RO) 

 

 Suntem siguri că președinția României la Consiliul UE va contribui la 
definirea pozitivă a cadrului financiar multianual 
Prim-ministrul Italiei, Paolo Gentiloni, a declarat cu ocazia vizitei sale în 
România, că preşedinţia română a Consiliului UE va contribui la realizarea 
unui cadru financiar multianual al UE, adăugând totodată că gestionarea 
migraţiei trebuie să fie una din marile priorităţi ale Uniunii Europene. (RO) 

 

 UE a ajuns la un acord comercial ”de principiu” cu Mexic 
Uniunea Europeană și Mexic au convenit, ”de principiu”, asupra unui nou 
acord privind comerțul. Acesta este un mesaj puternic transmis 
președintelui american Donald Trump, care a recurs la măsuri comerciale 
protecționiste.  Jean-Claude Juncker: ”(…)Comerțul poate și trebuie să fie 
un proces avantajos de ambele părți, iar acordul de astăzi arată acest lucru. 
Lista partenerilor care doresc să colaboreze cu UE în apărarea comerțului 
liber, echitabil și bazat pe reguli crește rapid”. Se așteaptă ca un text 
convenit de comun acord să fie gata până la finalul anului 2018. (RO) 

 

 Noi proteste de amploare la Budapesta, după victoria premierului Viktor 
Orban în cadrul alegerilor  
Zeci de mii de demonstranți purtând drapelele Ungariei și UE au participat 
la un nou protest la Budapesta, ca formă de contestare a realegerii prim-
ministrului Viktor Orban, pe care protestatarii îl acuză că a preluat controlul 
mass-media, care a devenit astfel un instrument de propagandă. 

Manifestația este cea de-a doua demonstrație de amploare, după ce 
premierul Orban a câștigat alegerile parlamentare din 8 aprilie 2018. (RO) 

 

 Luca Jahier, noul președinte al Comitetului Economic și Social European 
(CESE) se angajează să revigoreze implicarea civică pentru o Europă 
durabilă 
Într-un discurs ţinut la 18 aprilie 2018 în cadrul sesiunii plenare a CESE, care 
a marcat lansarea preşedinţiei sale timp de doi ani și jumătate, Luca Jahier 
a prezentat cele patru priorităţi ale programului său: dezvoltarea durabilă, 
promovarea păcii, consolidarea rolului culturii şi intenţia de a face auzită 
vocea tinerilor din Europa. (RO) 

 

 UE face pași importanți privind obligația platformelor digitale de a realiza 
schimbul de date cu poliția 
Un nou proiect legislativ european va obliga giganții digitali precum 
Facebook sau Google să furnizeze datele private ale utilizatorilor lor cu 
serviciile polițienești din alte state membre, în prezent acestea fiind 
nevoite să treacă prin serviciile juridice din țara în care compania își are 
sediul social pentru a obține datele necesare investigațiilor, numite dovezi 
electronice. (FR) (EN) (DE) 

 

 Frans Timmermans nu se lasă convins de concesiile poloneze în privința 
reformei judiciare 
Prim-vicepreședintele Comisiei Europene consideră că măsurile luate în 
Polinia merg în direcția bună, dar concesiile făcute nu sunt suficiente, fiind 
nevoie ca statul polonez să prezinte toate măsurile posibile pentru 
soluționarea litigiului cu UE privind statul de drept. (RO) (EN) 

 

 

 

 

 

http://www.caleaeuropeana.ro/eurostat-ue-a-primit-jumatate-de-milion-de-refugiati-in-2017/
http://www.caleaeuropeana.ro/premierul-italiei-la-bucuresti-suntem-siguri-ca-presedintia-romaniei-la-consiliul-ue-va-contribui-la-definirea-pozitiva-a-cadrului-financiar-multianual/
http://www.caleaeuropeana.ro/dupa-luni-intense-de-negocieri-ue-a-ajuns-la-un-acord-comercial-de-principiu-cu-mexic-jean-claude-juncker-lista-celor-care-vor-sa-apere-comertul-liber-creste-rapid-2/
http://www.caleaeuropeana.ro/proteste-in-ungaria-zeci-de-mii-de-oameni-au-cerut-renumararea-voturilor-dupa-alegerile-castigate-de-partidul-lui-viktor-orban/
http://www.caleaeuropeana.ro/video-noi-proteste-de-amploare-la-budapesta-dupa-victoria-premierului-viktor-orban-in-cadrul-alegerilor-zeci-de-mii-de-demonstranti-au-fluturat-drapelele-ungariei-si-ue/
http://www.caleaeuropeana.ro/luca-jahier-noul-presedinte-al-comitetului-economic-si-social-european-se-angajeaza-sa-revigoreze-implicarea-civica-pentru-o-europa-durabila/
https://www.euractiv.fr/section/economie/news/eu-proposes-revolutionary-fast-track-system-for-police-data-access/
https://www.euractiv.com/section/data-protection/news/eu-proposes-revolutionary-fast-track-system-for-police-data-access/?_ga=2.33276726.986523269.1524414578-1821560500.1517736518
https://www.euractiv.de/section/eu-innenpolitik/news/eu-kommission-ermittler-sollen-schneller-auf-userdaten-im-internet-zugreifen-koennen/?_ga=2.33276726.986523269.1524414578-1821560500.1517736518
https://www.euractiv.fr/section/politique/news/timmermans-on-rule-of-law-in-poland-concessions-are-still-insufficient/
https://www.euractiv.com/section/central-europe/news/timmermans-on-rule-of-law-in-poland-concessions-are-still-insufficient/?_ga=2.268273286.986523269.1524414578-1821560500.1517736518
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