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COMISIA EUROPEANĂ

 
 

Politică regională 

Vizita oficială a comisarului pentru politică regională, dna Corina CREȚU și a comisarului european pentru buget și resurse 

umane, Günther OETTINGER, în România 

Luni și marți, 29-30 octombrie 2018, comisarul european pentru 
politică regională, dna Corina CREȚU a efectuat o vizită oficială în România. 
Oficialul european s-a întâlnit cu reprezentanți ai Parlamentului și 
Guvernului României și a discutat viitorul politicii europene de coeziune (în 
cadrul a două conferințe de anvergură). 

În prima zi a vizitei, dna Corina CREȚU s-a întâlnit cu dna Viorica 
DĂNCILĂ, prim-ministrul României, și cu reprezentanții Coaliției Naționale 
pentru Modernizarea României, o organizație al cărui principal obiectiv este 
accelerarea absorbției fondurilor europene. De asemenea, înaltul oficial 
european a participat la conferința EuroIMPACT - „Informarea și 
îmbunătățirea comunicării privind politica de coeziune a Uniunii Europene în 
România”, alături de dna Rovana PLUMB, ministrul fondurilor europene, 
dl. Victor NEGRESCU, ministrul-delegat pentru afaceri europene, 
evenimentul fiind organizat de Institutul European din România. În cadrul 
intervenției susținute la acest eveniment dna Crețu a declarat: „(…) Politica 
de coeziune a schimbat viața și fața multor regiuni din Uniunea Europeană, 

iar acest lucru trebuie recunoscut. România este unul dintre statele 
beneficiare ale politicii de coeziune și una dintre țările membre ale Uniunii 
Europene pentru care menținerea acestui instrument ca pilon central al 
politicilor europene este esențială. În actualul ciclu financiar, România are 
alocate în total aproximativ 31 de miliarde de euro, incluzând banii pentru 
agricultură. Fondurile europene oferă finanțare pentru aproximativ 60% din 
investițiile publice. Este păcat totuși că în acești ani au existat probleme cu 
implementarea proiectelor, cu procedurile greoaie și capacitatea 
administrativă redusă. (…) Din fericire, politica de coeziune a rămas în 
centrul viziunii despre viitorul UE, lucru reflectat și de propunerea de buget 
făcută de Comisia Europeană, pentru viitorul cadru bugetar multianual. Am 
reușit să avem alocări mai mari pentru zonele de interes pentru România, 
deși nu a fost ușor. Astfel, în propunerea noastră, a Comisiei Europene, 
România va beneficia de un buget cu 8% mai mare decât cel de acum. Am 
credința că negocierile care se derulează între Consiliu și Parlamentul 
European vor menține aceste principii, deja trasate. Experiența Brexit ne-a 
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adus în față însă un fapt a cărui amploare poate nu am cunoscut-o suficient 
– capacitatea discursului populist de a acoperi și de a discredita avantajele 
pe care le oferă apartenența la Uniunea Europeană. (…) Este important să ne 
concentrăm şi pe restul provocărilor: construcţia unei capacităţi 
administrative dezvoltate; creşterea calităţii proiectelor; includerea factorilor 
regionali în gestionarea programelor europene. Dacă rezolvăm aceste 
provocări, inclusiv învăţând din lecţiile trecutului, atunci impactul utilizării 
banilor europeni va fi şi mai mare.” 

Comisarul pentru politică regional, dna Corina CREȚU și comisarul 
european pentru buget și resurse umane, dl Günther OETTINGER au 
participat, în data de 30 octombrie 2018, la București, la conferința la nivel 
înalt „O politică de coeziune incluzivă pentru o Uniune mai aproape de 
cetățenii săi", alături de dna Viorica DĂNCILĂ, prim-ministrul României, de 
dl. Karl-Heinz LAMBERTZ, președintele Comitetului Regiunilor, și de dl. Vazil 
HUDAK, vicepreședinte al Băncii Europene de Investiții. Evenimentul a fost 
organizat de Guvernul României. Dna Crețu a abordat în intervenția sa 
aspectele legate de beneficiile politicii de coeziune care nu sunt nici 
abstracte și nici de natură birocratică. Astfel, a declarat: „(…)Politica de 
coeziune a Uniunii Europene creează locuri de muncă, generează 
oportunități de dezvoltare economică și socială, asigură accesul la servicii de 
educație și sănătate mai bune, contribuie la promovarea incluziunii sociale și 
la sprijinirea comunităților marginalizate, și nu în ultimul rând susține 
dezvoltarea rețelelor feroviare și rutiere. Politica de coeziune este, de fapt, 

garanția creșterii calității vieții pentru cetățenii europeni. Iar rezultatele sunt 
vizibile și în România. De la aderarea la UE, în urmă cu 10 ani, România a 
avut alocate peste 45 miliarde de euro de la UE, pentru propria dezvoltare. 
(…)Politica de coeziune este, de fapt, garanția creșterii calității vieții pentru 
cetățenii europeni: facilitează noi locuri de muncă, generează oportunități de 
dezvoltare economică și socială, asigură accesul la servicii de educație și 
sănătate mai bune, contribuie la promovarea incluziunii sociale și la 
sprijinirea comunităților marginalizate și, nu în ultimul, rând susține 
dezvoltarea rețelelor feroviare și rutiere. Politica de coeziune nu are culoare 
politică, este exclusiv pentru oameni.” 

Președintele Comitetului European al Regiunilor, dl Karl-Heinz 
Lambertz a avut, în data de 30 octombrie 2018, o întrevedere cu, prim-
ministrul României, dna Viorica Dăncilă, în contextul participării la conferința 
la nivel înalt „O politică de coeziune incluzivă pentru o Uniune mai aproape 
de cetățenii săi".  Întâlnirea a prilejuit un schimb de opinii cu privire la 
dialogul dintre România și Comitetul European al Regiunilor,  perspectivele 
de colaborare pe perioada Președinției României la Consiliul Uniunii 
Europene. România își propune să contribuie la identificarea unor soluții 
reale menite să faciliteze avansarea proiectului european de o manieră 
unitară și coezivă. Totodată, în cadrul întrevederii, au fost abordate aspecte 
referitoare la viitorul Europei și la prioritățile mandatului României, cu 
precădere la Cadrul Financiar Multianual 2021-2027 și la politica de 
coeziune post-2020.  

Cercetare și inovare 

Finanțare europeană pentru un sistem de detectare a cancerului, la Cluj 

Din 24 de țări au fost selectate un număr total de 246 de întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) pentru finanțare în ultima rundă a instrumentului pentru 
IMM-uri. Acesta face parte din proiectul-pilot al Consiliului european pentru inovare (CEI), care oferă inovatorilor de vârf, antreprenorilor, întreprinderilor mici și 
oamenilor de știință oportunități de finanțare. Printre proiectele selectate se numără: un sistem de injectare a apei pentru reducerea emisiilor de oxizi de azot 
provenite de la vehiculele comerciale, un instrument de luare a deciziilor pentru exploatarea la maximum a biodatelor, o platformă digitală pentru formare în 
materie de securitate cibernetică, un nou tratament terapeutic al cancerului și o tehnologie care dizolvă deșeurile lemnoase pentru a extrage materii prime. În 
prima fază  fiecare dintre cele 244 proiecte selectate va primi 50.000 EUR pentru a elabora un plan de afaceri. Întreprinderile vor beneficia, de asemenea, de 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/eic-smeinst-2018-2020/1837606-eic_ph1_09-2018_en.pdf
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consiliere gratuită și servicii de accelerare a afacerilor. În cadrul celei de a doua faze, fiecare dintre cele 4 proiecte selectate va primi până la 2.5 milioane EUR 
pentru finanțarea activităților inovatoare. Majoritatea societăților selectate pentru finanțare sunt în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, al 
sănătății și ingineriei și au sediul în Spania (33), Italia (28) și Elveția (23).  

Totodată, a fost selectat și un proiect din România pentru cea mai recentă rundă de finanțare prin Instrumentul pentru IMM-uri (parte a programului 
Orizont 2020). Finanțarea de 50.000 EUR va sprijini Artificial Intelligence Expert (AIE) din Cluj-Napoca să dezvolte un sistem bazat pe inteligență artificială, pentru 
detectarea cancerului în formă incipientă. Fondurile alocate vor ajuta AIE în primele demersuri, precum stabilirea de parteneriate, efectuarea de studii sau 
stabilirea unei strategii optime de business pentru a aduce pe piață produsul final - AI-MICADIS - și a asigura succesul acestui proiect. 

Mediu, afaceri maritime și pescuit 

În cadrul conferinței „Oceanul nostru ” de la Bali (Indonezia) din acest an, UE și-a asumat  23 de noi angajamente pentru îmbunătățirea stării oceanelor și 
a valorificării potențialului acestora. Printre acestea se numără alocarea a 100 milioane EUR pentru proiecte de cercetare în combaterea poluării cu plastic și 
alocarea a 82 de milioane EUR pentru cercetarea marină - cum ar fi evaluările ecosistemelor, cartografierea fundului mării și sistemele inovatoare de 
acvacultură. Noua acțiune a UE include, de asemenea, o investiție de 18.4 de milioane EUR pentru a face ”economia albastră europeană” — sectoarele 
economice care se bazează pe ocean și resursele acesteia 
— durabilă. 

Programul de observare a Pământului al UE 
„Copernicus” ocupă un loc important pe lista noilor 
angajamente. Sprijinul din partea programului va fi extins 
cu încă 2.9 de milioane EUR pentru securitatea maritimă și 
pentru cercetarea în domeniul serviciilor de coastă, pe 
lângă cele 27 de milioane EUR de fonduri Copernicus 
consacrate la conferința „Oceanul nostru” 2017. Prin 
intermediul sistemului său de supraveghere maritimă, 
Copernicus a sprijinit în mod semnificativ angajamentele 
UE de a consolida securitatea maritimă și aplicarea legii. 

Comisia Europeană, Programul Organizației Națiunilor Unite pentru Mediu și alți parteneri internaționali, au lansat o coaliție de acvarii pentru a combate 
poluarea cu plastic. Deșeurile marine din Asia de Sud-Est, în special China, Indonezia, Japonia, Filipine, Singapore, Thailanda și Vietnam, vor fi combătute prin 
intermediul unui proiect finanțat de UE în valoare de 9 milioane EUR. Alte 7 de milioane EUR vor fi direcționate către protejarea ecosistemelor marine din 
regiune. 

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6210_en.htm
http://ourocean2017.org/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6203_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6203_en.htm
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Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate/ Vicepreşedinte al 

Comisiei Europene, dna Federica Mogherini 

 

Declarația Înaltului Reprezentant cu ocazia Zilei internaționale pentru abolirea impunității în cazul crimelor împotriva 

jurnaliștilor 
Cu ocazia Zilei internaționale pentru abolirea impunității în cazul crimelor împotriva jurnaliștilor, proclamată în temeiul Rezoluției 68/163 a Adunării 

Generale a ONU, Înaltul Reprezentant a emis la 2 noiembrie a.c., o declaraţie în numele Uniunii Europene 

pentru a aduce un omagiu tuturor jurnaliștilor, din întreaga lume, care și-au pierdut viața sau care au fost 
victime ale unor atacuri în exercițiul profesiei lor. 

Dna Mogherini a susținut că doar un sistem juridic solid poate să protejeze instituţiile de presă şi 
jurnaliştii din întreaga lume, facând referire la cazurile de asasinare a jurnaliştilor de investigaţie Daphne 
Caruana Galizia şi Jan Kuciak, cât şi la cel mai recent caz - al uciderii jurnalistului saudit Jamal Khashhoggi 
în Consulatul Arabiei Saudite din Istanbul. Referitor la cazul jurnalistului saudit, Înaltul Reprezentant a 
declarat „(...) am solicitat şi ne aşteptăm ca Arabia Saudită să coopereze la desfășurarea unei investigații 
riguroase, credibile și transparente și insistăm asupra necesității de se clarifica circumstanțele decesului 
său și de a fi trase la răspundere pe deplin toate persoanele responsabile de acest deces.” 

De asemenea, Înaltul Reprezentant şi-a exprimat îngrijorarea faţă de tendinţa „(...) de a eroda şi a restrânge spaţiul de existenţă al jurnalismului liber, 
adesea punându-se sub semnul întrebării, fără a se face nicio distincție, credibilitatea mass-mediei în general, în scopul discreditării și destabilizării activității 
acesteia.” 

Totodată, Înaltul Reprezentant a subliniat că Uniunea Europeană va continua să mobilizeze toate instrumentele de politică externă și instrumentele 
financiare corespunzătoare pentru a îmbunătăți calitatea jurnalismului, a spori accesul la informațiile publice și a asigura libertatea de exprimare, mai ales prin 
finanţarea Centrului european pentru libertatea presei și a mijloacelor de informare în masă (ECPMF) și prin intermediul programelor de sprijin destinate 
apărătorilor drepturilor omului. 

 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/163
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/163
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/10/31/declaration-by-the-hr-on-behalf-of-the-eu-international-day-to-end-impunity-for-crimes-against-journalists-2-november-2018/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/10/31/declaration-by-the-hr-on-behalf-of-the-eu-international-day-to-end-impunity-for-crimes-against-journalists-2-november-2018/
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PARLAMENTUL EUROPEAN 

 

 

Noi obiective pentru emisiile de CO
2
 

 

Transportul este singurul sector în care emisiile de gaze cu efect de 
seră sunt încă mai ridicate decât în anul 1990. Autoturismele și 
camionetele emit aproximativ 15% din emisiile de CO2 din UE, iar acestea 
provoacă schimbări climatice1. Încurajarea standardelor privind emisiile 
de la automobile ar contribui la atingerea obiectivelor UE în materie de 
climă pentru 2030, iar consumatorii ar economisi la facturile de 
combustibil.  

Date recente arată că, după o scădere substanțială în ultimii ani, 
emisiile de la mașinile noi au crescut în medie cu 118,5 g CO2/km anul 
trecut. Conform regulilor în vigoare, mașinile noi nu trebuie să emită, în 
medie, mai mult de 95 g CO2/km până în anul 2021. Numărul mașinilor 
electrice2 crește rapid, dar acestea reprezintă mai puțin de 1,5% dintre 
mașinile nou înregistrate.  

                                                 
1 Pentru a împiedica schimbările climatice periculoase, în octombrie 2014, liderii UE au adoptat cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030, care include obiective obligatorii de reducere a emisiilor de gaze 

cu efect de seră în UE cu cel puțin 40% până în 2030 în comparație cu nivelul din 1990. Acest obiectiv este inclus și în angajamentul UE în cadrul Acordului de la Paris. 
2 Mașinile electrice pătrund încet pe piața UE. Acestea includ vehicule electrice cu baterie (BEV) și vehicule electrice hibride plug-in (PHEV). În ciuda numărului lor redus (aproximativ 321.000) și 
a cotei lor reduse de piață (aproximativ 1,5% din vagoanele noi înregistrate pentru pasageri), numărul de noi înregistrări de autovehicule electrice în UE a crescut constant în ultimii ani. 
Vânzările BEV au crescut cu 51% în 2017,  comparativ cu 2016, iar cea mai mare creștere este in 2008. BEV au reprezentat 0,6% din numărul total de înmatriculări de autoturisme noi în UE-28 în 
2017. Înregistrările BEV în UE-28 au crescut în ultimii 7 ani de la aproximativ 700 în 2010, la aproximativ 97.000 în 2017. Franța (mai mult de 26.100 de vehicule), Germania (în jur de 23.400 de 

http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/schimbarile-climatice
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/schimbarile-climatice/20180305STO99003/reducerea-emisiilor-de-co2-obiective-si-masuri-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/schimbarile-climatice/20180305STO99003/reducerea-emisiilor-de-co2-obiective-si-masuri-ue
https://www.eea.europa.eu/highlights/no-improvements-on-average-co2
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/proportion-of-vehicle-fleet-meeting-4/assessment-2
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/proportion-of-vehicle-fleet-meeting-4/assessment-2
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20180703STO07129/cum-reducem-schimbarile-climatice-solutii-ue
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-169-2014-INIT/en/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20180301STO98928/emisiile-de-gaze-cu-efect-de-sera-pe-tari-si-pe-sectoare-infografic
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20180301STO98928/emisiile-de-gaze-cu-efect-de-sera-pe-tari-si-pe-sectoare-infografic
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-resilient-energy-union-with-a-climate-change-policy/file-cop-21-paris-agreement
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Comisia Europeană a propus3  reducerea limitei din 2021: cu 15% - până în 2025 și cu 30% până în 2030. 
Noile obiective sunt exprimate în procente deoarece standardul de 95 g/km trebuie recalculat conform noilor 
teste  de măsurare a emisiilor, care vor reflecta mai bine condițiile reale de condus.   

Într-o dezbatere  din 3 octombrie a.c., din plenul PE, s-a propus reducerea emisiilor cu 20% până în anul 
2025 și cu 40% până în anul 2030, iar un procent de 35% dintre mașinile noi vândute trebuie să fie electrice 
sau hibride, începând cu anul 2030.  

Deputații europeni au solicitat măsuri pentru UE, în ceea ce privește locurile de muncă și competențele, 
pentru a ușura trecerea industriei automobilelor la un mediu mai curat și susținerea producției de baterii 
pentru mașinile electrice în Europa.  

De asemenea, pe 18 octombrie a.c., Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (ENVI) 
a propus limitări stricte privind emisiile de CO2 pentru camioanele noi4. Membrii ENVI doresc ca producătorii 
să reducă emisiile de CO2 cu 35% până în anul 2030, iar jumătate din noile autobuze urbane  să fie electrice 
începând din 2025.  

Poziția Parlamentului reprezintă un punct de plecare pentru negocierile cu Consiliul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                              
vehicule) și Regatul Unit (în jur de 13.600 de vehicule) sunt țările în care s-au înregistrat cele mai mari creșteri. Vânzările PHEV au crescut cu 35% în 2017, în comparație cu 2016, și au 
reprezentat 0,8% din totalul înregistrărilor de autoturisme noi în UE-28. Marea Britanie ocupă primul loc  cu 35.175 PHEV vândute în 2017, urmată de Germania cu 28.618,  și Suedia cu 15.947. 
3 La 8 noiembrie 2017, Comisia Europeană a prezentat o propunere legislativă care stabilește noi standarde de emisii de CO2 pentru autoturisme și vehicule utilitare ușoare (furgonete) în 
Uniunea Europeană pentru perioada ulterioară anului 2020. Obiectivele propuse sunt stabilite pentru emisiile medii la nivelul UE ale autoturismelor și utilitarelor noi într-un anumit an 
calendaristic începând cu anul 2025, cu obiective mai stricte aplicabile începând din 2030. De asemenea, propunerea include un mecanism de stimulare a preluării vehiculelor cu emisii scăzute, 
într-un mod neutru din punct de vedere tehnologic. Cadrul propus se bazează pe regulamentele actuale care stabilesc standardele de emisii de CO2 pentru autoturisme și autoutilitare, care vor 
fi abrogate la 1 ianuarie 2020.  
4 COM(2018)0284 – 2018/0143(COD) – Fișă de procedură 

https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/proposal_ro
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181017IPR16396/environment-committee-meps-push-for-cleaner-trucks-and-electric-buses
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0143(COD)&l=EN
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Taxe rutiere - un sistem echitabil și prietenos cu mediul  

  

Noile norme privind taxele rutiere vor contribui la reducerea de emisii de CO2 de la 
autovehicule. 

   Pe 25 octombrie a.c., Parlamentul European a votat5 noile norme privind taxele 
rutiere6 în Uniune pentru a garanta un tratament egal al utilizatorilor rutieri și pentru 
a ajuta statele membre să-și atingă obiectivele de reducere a emisiilor de CO2 în 
sectorul transporturilor.  

Conform noului regulament, toate vehiculele utilitare cu gabarit mare și mic din 
UE vor fi taxate în funcție de utilizarea reală a drumurilor și poluarea generată.  

În acest scop, începând cu anul 2023 - în cazul camioanelor și autobuzelor, și de la 

sfârșitul anului 2027 - în cazul furgonetelor și microbuzelor, țările UE 
care folosesc un sistem de taxare rutieră în funcție de intervalul de timp 
(vinietă) vor trece la un sistem de taxare în funcție de distanța parcursă 
(taxă de trecere). 

Sistemul de taxare se va aplica doar pe 136.706 km de drumuri și 
autostrăzi care alcătuiesc rețeaua trans-europeană de transport și doar 
acolo unde taxele rutiere se aplică deja.  

                                                 
5 Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 25 octombrie 2018 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 1999/62/CE de 
aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri - COM(2017)0275 –2017/0114(COD) - Fișă de procedură 
6 Taxele rutiere sunt taxe pentru utilizarea unei anumite rețele rutiere sau a unei secțiuni rutiere. Începând cu anii 1990, accentul politicii europene a transporturilor a trecut la aplicarea 
prețurilor rutiere doar ca un mijloc de generare a veniturilor pentru utilizarea taxelor ca instrument de combatere a poluării și a congestionării. Încărcarea infrastructurii rutiere este o opțiune 
pentru punerea în aplicare a principiilor de bază ale politicii UE, cum ar fi principiul „utilizatorul plătește” sau principiul „poluatorul plătește”. De asemenea, poate servi diferite funcții, cum ar fi 
finanțarea, gestionarea fluxului de trafic sau realizarea tuturor costurilor perceptibile astfel încât să influențeze comportamentul utilizatorilor rutieri. 



De ce plătim taxe rutiere: 

• pentru a contribui la costurile de construcție a drumurilor noi și 

întreținerea infrastructurii existente;  

• pentru a reduce vârfurile de trafic, de exemplu prin aplicarea unor 

prețuri mai mari în perioade și zone mai aglomerate;  

• pentru a reduce poluarea fonică și de mediu,  de exemplu prin 

aplicarea unor tarife mai mici la vehiculele  ecologice. 



 

http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20181025PHT17343/20181025PHT17343_original.jpg
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20181025PHT17343/20181025PHT17343_original.jpg
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20181025PHT17343/20181025PHT17343_original.jpg
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0423+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29614625
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/0114(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/583781/EPRS_BRI%282016%29583781_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20181025PHT17343/20181025PHT17343_original.jpg


 

10 

Statele membre vor avea în continuare libertatea să nu perceapă taxe. Cele care 
aplică un sistem cu taxe de trecere vor trebui să stabilească taxe rutiere în funcție de 
nivelul emisiilor de CO2 pentru toate categoriile de vehicule, inclusiv pentru 
autoturisme. Taxele pentru vehiculele care nu au emisii vor fi cu 50% mai mici, 
pentru a încuraja folosirea acestor vehicule care sunt mai puțin dăunătoare pentru 
mediul înconjurător.  

Parlamentul European a mai propus introducerea sau menținerea unor costuri 
suplimentare pentru traficul de congestie7. Statele membre vor putea să decidă 
scutirea autobuzelor sau autocarelor de aceste costuri pentru a încuraja folosirea 
mijloacelor de transport în comun. Normele UE aflate în vigoare se aplică doar în 
cazul camioanelor cu gabarit mai mare de 12 tone și nu includ autobuzele, 
autocarele și microbuzele.  

Deputații europeni sprijină ideea aplicării taxelor rutiere în cazul vehiculelor care 
transportă bunuri sau pasageri începând cu anul 2020, pentru a garanta un 
tratament echitabil transportatorilor rutieri și conducătorilor auto. Țările UE ar avea 
permisiunea să acorde reduceri celor care utilizează frecvent mașini, microbuze și furgonete, pentru a stimula mobilitatea de la periferia orașelor sau a 
regiunilor îndepărtate.  

Noile norme vor stabili limite de preț pentru vinieta pe termen scurt pe care unele țări UE o impun conducătorilor de autoturisme. De asemenea, deputații 
europeni doresc ca vinieta să fie disponibilă pentru perioade mai scurte - de o zi sau o săptămână - în toate țările care utilizează acest sistem. 

Raportorul Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy  a precizat că: „(…) Parlamentul European a adoptat un proiect ambițios de a atinge obiectivele Cartei Albe a 

transportului european, și anume de a avansa spre aplicarea integrală a principiului 《utilizatorul plătește/ poluatorul plătește》în rețeaua europeană de 

transport rutier. Această propunere reprezintă un moment de cotitură în politica europeană în domeniul transporturilor, pentru o mai bună contracarare a 
emisiilor CO2 și a poluării aerului, provocate de sectorul de transport rutier.” 

Parlamentul European a adoptat documentul propus, însă ca negocierile să demareze cu Consiliul în vederea formulării finale a reglementărilor, miniștrii UE 
trebuie să-și exprime poziția. 

 
 

                                                 
7 Varșovia, capitala Poloniei,  este cel mai congestionat oraș european. Aici, călătoriile durează cu 42% mai mult comparativ cu traficul normal, și cu 89% mai mult decât normal în timpul navetei 
de dimineață. În 2016, capitala României se afla pe locul 5  în topul celor mai aglomerate orașe din lume, cu un indice de congestie de 50%, acesta fiind mai mare cu 7% fata de 2015, potrivit 
unui studiu publicat de producătorul olandez de sisteme de navigație prin GPS TomTom. Cea mai aglomerata zi a fost 5 decembrie 2016. Bucureștenii petrec în medie 57 minute pe zi  în plus 
față de condițiile normale de trafic și 218 ore în plus pe an. 
 



Care este diferența dintre sistemul cu taxă de trecere și vinietă? 

• Taxele de trecere sunt taxe rutiere în funcție de distanța 

parcursă, plătite în mod obișnuit prin bariere rutiere fizice și taxe 

de drum. Acestea pot varia în funcție de tipul de vehicul sau de 

timpul din zi și pot fi electronice. 

• Viniete sunt taxe rutiere în funcție de intervalul de timp. 

Utilizatorii de drumuri trebuie să cumpere un autocolant sau un 

document care să fie plasat pe parbrizul autovehiculului, 

permițând utilizarea infrastructurii pe o perioadă fixă. 



 

http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/124287/CHRISTINE_REVAULT+D%27ALLONNES+BONNEFOY_home.html
http://www.tomtom.com/en_gb/trafficindex/list?citySize=LARGE&continent=ALL&country=ALL
http://www.tomtom.com/en_gb/trafficindex/list?citySize=LARGE&continent=ALL&country=ALL
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Reuniuni parlamentare 

 
Conform art. 12 din Tratatul privind UE (TUE) și a Protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană, membrii parlamentelor 

naționale și deputații din Parlamentul European pot coopera pe  teme  specifice, pot organiza reuniuni parlamentare pentru a dezbate subiecte importante 
pentru implicarea parlamentelor  în procesul decizional și de consolidare.   

Astfel, în data de 30 octombrie a.c., la Adunarea Națională a Franței a avut loc o reuniune a Comisiilor  pentru afaceri europene (CAE).  
La dezbaterile care au avut loc, și care au vizat teme de interes comun ale agendei europene, a fost invitat președintele CAE din Camera Deputaților, dl Angel 

Tîlvăr și dl Vasile Gudu, membru în CAE. Ședința a fost condusă de dna Sabine Thillaye de la  CAE din Adunarea Națională a Franței la care au participat dl 
Alexandre Freschi, dl André Chassaigne,  dl Joaquim Pueyo, dl Vincent Bru, dl Damien Pichereau, dl Éric Straumann, dl Philippe Michel-Kleisbauer, dna 
Marguerite Deprez-Audebert. De asemenea, a fost prezent și E.S: Luca Niculescu, ambasadorul României în Franța.  

Dl Angel Tîlvăr a prezentat  priorităţile Preşedinţiei române la Consiliul UE din primul semestru al anului 2019 arătând că va fi o perioadă cu multe 
evenimente definitorii pentru Uniune, precum alegerile europarlamentare, negocierea noului cadru financiar 2021-2027 şi Brexit-ul. 

Totodată, s-au discutat probleme apărute în practică, ca urmare a mobilităţii forţei de muncă, în contextul construcţiei pieţei interne a Uniunii Europene şi 
necesitatea asigurării unui cadru de reglementare echilibrat pentru detaşarea transnaţională a lucrătorilor în Uniunea Europeană. 

De asemenea, dl Angel Tîlvăr, președintele CAE de la Camera Deputaților, a răspuns întrebărilor adresate de parlamentarii francezi și a subliniat importanţa 
pe care România o acordă cooperării cu Franţa, a apreciat dinamica dialogului parlamentar. Toate acestea au fost puse în contextul unor evenimente aniversare, 
cu multiple semnificaţii pentru relaţiile româno-franceze: împlinirea a 10 ani de la semnarea Declaraţiei de Parteneriat Strategic, deschiderea Sezonului 
România-Franţa (proiect cultural şi de diplomaţie publică de mare anvergură, care va fi lansat la 27 noiembrie 2018, la Paris, în prezenţa preşedinţilor şi prim-
miniştrilor celor două state), precum şi celebrarea Centenarului Marii Uniri.   

Dl Angel Tîlvăr, în intervențiile sale a mai menționat că „(…) unitatea şi coeziunea proiectului european sunt fundamentale. Aşa cum a spus domnul Michel 
Barnier la discuţia avută la începutul aceste luni, este important să avem o singură voce, să fim uniţi. Pentru a aborda provocările cu care se confruntă Europa şi 
pentru a găsi soluţii eficiente în interesul naţiunilor noastre, este nevoie să consolidăm cooperarea şi să acţionăm pe baza respectului tratatelor şi valorilor 
europene.” 
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PREŞEDINŢIA AUSTRIACĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE

 

 

Reuniunea miniștrilor transporturilor și mediului de la Graz 

Reuniunea miniștrilor transporturilor și mediului din statele membre ale UE  a avut loc în perioada 29-31 octombrie 2018, a fost organizată sub 
auspiciile președinției austriece a Consiliului UE și a fost prezidată în comun de către comisarul UE, dna Violeta Bulc  și ministrul federal al Austriei, dl Norbert 
Hofer. 

În cadrul reuniunii informale a miniștrilor transporturilor din UE (29 octombrie a .c.) s-a relevat faptul că o majoritate semnificativă a statelor membre 
UE se pronunță în favoarea renunțării la schimbarea sezonieră a orei8. 

În cadrul acestei reuniuni, Președinția austriacă a Consiliului UE a lansat spre consultare statelor 
membre „Declarația de la Graz", prin care sunt stabilite obiective complementare obiectivelor din Acordul 
privind clima de la Paris, concretizate în politici ambițioase pentru mobilitate și transport curat. Reuniunea 
din 30 octombrie a.c. a avut ca tematică tranziția globală către o societate cu emisii scăzute de carbon și 
rezistentă la schimbările climatice. Printre acțiunile care ar trebui să fie luate de către Comisia Europeană, 
statele membre și celelalte părți interesate se află:  

 vehicule curate: introducerea rapidă a vehiculelor cu emisii zero; 

 o  strategie europeană pentru gestionarea mobilității; 

 mobilitate activă pentru promovarea sănătății și a durabilității; 

 mobilitate sigură și incluzivă; 

                                                 
8 Portugalia, Grecia și Regatul Unit - s-au pronunțat ferm împotriva încetării schimbărilor orei sezoniere, iar Cipru, Italia, Țările de Jos, Irlanda, Franța și Danemarca nu s-au pronunțat încă nici 

pro și nici contra. 

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/bulc_en
https://www.bmvit.gv.at/en/ministerium/hofer.html
https://www.bmvit.gv.at/en/ministerium/hofer.html
https://www.eu2018.at/latest-news/news/10-29-Informal-meeting-of-transport-and-environment-ministers.html
https://www.eu2018.at/dam/jcr:930474a9-0194-444b-840a-59c75de76ec2/Graz%20Declaration.pdf
https://www.eu2018.at/latest-news/news/10-30-Meeting-of-environment-and-transport-ministers-was-dedicated-to-sustainable-mobility.html
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 multimodalitate și infrastructură. 

Cu acest prilej, dna Elisabeth Köstinger, ministrul federal austriac pe probleme de mediu, a declarat: „(…) Faptul că miniștrii mediului și ai 
transporturilor organizează o întâlnire comună este un semn important că protecția climei poate fi soluționată prin raportarea ei la problema mobilității." 

În cadrul discuțiilor referitoare la domeniul siguranței rutiere în Europa , s-a constituit un panel distinct de  dezbatere, tematica fiind conformă motto-
ului președinției austriece a Consiliului UE: „O Europă care protejează".  

Reuniunea  a fost prezidată de către ministrul federal austriac al transporturilor, dl. Norbert Hofer, care a condus discuțiile legate de măsurile propuse 
prin inițiativa referitoare la  siguranța rutieră 2020+. Este vorba despre cel de-al treilea pachet de măsuri de mobilitate al Comisiei Europene. Dna Violeta Bulc, 

membru al Comisiei, responsabil pentru politica privind transporturile a evidențiat că „(…) Statisticile 
privind accidentele nu reprezintă numai numere, ci și persoane și familii. Din acest motiv, tema este 
foarte importantă pe agenda politică. În noul program de siguranță rutieră, dorim să aruncăm o 
privire asupra tuturor factorilor implicați în accidente: vehicule, infrastructură, comportamentul 
șoferului și întreg procesul de  salvare”. Comisarul Bulc a apreciat că „(…)  în medie, 39% dintre toate 
accidentele fatale din Europa au loc pe  drumurile naționale, în comparație, cu 9% dintre accidentele 
mortale care au loc pe autostrăz.i”  În consecință, noile măsuri propuse se referă la îmbunătățirea 
siguranței vehiculelor și la protecția ocupanților vehiculelor.  În plus, aceasta a propus un obiectiv 
ambițios, de reducere cu 50% a numărului de decese și vătămări grave din accidente rutiere până în 
anul 2030 și atingerea până în 2050 a obiectivului „Vision Zero”  - niciun deces pe șosele. 

Nu în ultimul rând, dl Norbert Hofer, ministrul austriac al transporturilor a declarat: „(...) 
Eforturile europene în domeniul siguranței rutiere au cunoscut un mare succes în ultimii ani. În timp 
ce numărul accidentelor rutiere a stagnat în unele state membre ale UE, acesta a crescut în alte țări. 

Prin urmare, Austria salută eforturile intense ale Uniunii Europene de a îmbunătăți continuu siguranța rutieră. O creștere a mobilității în cadrul societății noastre 
moderne și o activitate de succes în domeniul siguranței rutiere nu reprezintă o contradicție în termeni ".  

În cadrul reuniunii s-a arătat că responsabilitatea rutieră nu este doar a conducătorului auto, ci și a administratorilor drumurilor publice și a celor care 
asigură infrastructura rutieră și care, indirect, influențează cererea de transport, fluxul de trafic și conflictele de trafic. Concretizarea siguranței rutiere în UE  ar 
trebui să se realizeze în următorii 10 ani, prin programe naționale de siguranță rutieră, care să prevină principalele cauze ale accidentelor rutiere – excesul de 
viteză, distragerea atenției șoferului, conducerea sub influența alcoolului sau a stupefiantelor. De asemenea, au fost prezentate o serie de bune practici 
naționale privind siguranța rutieră, respectiv campania austriacă de sensibilizare a populației cu privire la pericolele de conducere sub influența drogurilor „Lass 
Drogen nicht ans Steuer" („Nu lăsați drogurile să ajungă la volan”), precum și măsurile de siguranță care depind de factorul uman, de vehicule și de 
infrastructură, așa cum sunt ele valorificate în legislația rutieră din Germania, Franța și Suedia.  

 

 

https://www.parlament.gv.at/WWER/PAD_57488/index.shtml
https://www.eu2018.at/latest-news/news/10-30-Human-factors--vehicles-and-infrastructure-at-the-heart-of-the-EU-programme--Road-safety-2020--.html
https://www.eu2018.at/latest-news/news/10-30-Human-factors--vehicles-and-infrastructure-at-the-heart-of-the-EU-programme--Road-safety-2020--.html
https://www.eu2018.at/latest-news/news/10-30-Human-factors--vehicles-and-infrastructure-at-the-heart-of-the-EU-programme--Road-safety-2020--.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3708_ro.htm
https://www.fpoe.at/artikel/minister-hofer-kickl-lass-drogen-nicht-ans-steuer/
https://www.fpoe.at/artikel/minister-hofer-kickl-lass-drogen-nicht-ans-steuer/
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Forumul  de reflecţie privind Parteneriatului Estic  

În perioada 29-30 octombrie 2018, a avut loc la Viena, Austria 
conferința organizată în cadrul inițiativei Forumului de reflecție al 
Parteneriatului Estic sub auspiciile președinției austriace a Consiliului Uniunii 
Europene. Acest eveniment a reunit aproximativ de 80 de oficiali şi experţi 
din domeniul cercetării, reprezentanţi ai instituţiilor regionale-cheie, cât şi ai 
administraţiilor naţionale într-un format de discuţie interactiv. 

A fost abordată politica parteneriatului estic în actualul context 
european extins, dincolo de agenda concretă a următoarei reuniuni a 
Parteneriatului Estic. Dezbaterile au pornit de la următoarele 5 întrebari:  

 Care au fost reuşitele Parteneriatul Estic în promovarea 
stabilității regionale și a securității umane în ultimul deceniu? 

 Cum să se asigure o mai mare coerență între progresul 
Parteneriatului Estic în calitate de cadru politic în serviciul securității 
europene și varietatea întreținută a intereselor politice care stau la baza 
Parteneriatului? 

 Ce ar trebui să fie schimbat în Parteneriatul Estic pentru a 
spori participarea la nivel politic şi la nivel instituțional? 

 

 

 

 Cât de mult sunt legate agenda de reformă internă a UE și 
progresul Parteneriatului Estic? 

 Care sunt aşteptările de la următorul summit al 
Parteneriatului Estic? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conferința de reflecție are la bază Forumul de reflecție al 

Parteneriatului Estic care este o inițiativă lansată în Minsk în anul 2017 de 

o rețea paneuropeană de think-tank-uri. Scopul său este de a promova o 

reflecție incluzivă, paneuropeană la nivel strategic și care să pună un 

accent orientat spre Parteneriatul estic și să încurajeze sinergiile între 

instituțiile de cercetare. Conferința de reflecție va deschide calea pentru 

viitorul Forum de reflecție a Parteneriatului Estic, planificat să aibă loc în 

toamna anului 2019 la Chișinău. Parteneriatul Estic (PE) a fost înființat în 

anul 2009 de Uniunea Europeană pentru a-și consolida relațiile cu țările 

partenere interesate (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și 

Ucraina) şi pentru a promova stabilitatea regională prin acorduri 

comerciale și consolidarea instituțiilor democratice. Cu toate acestea, la 

aproape zece ani de la stabilirea acestuia, rezultatele obţinute nu au fost 

cele scontate, chiar dacă interesul unor parteneri  a crescut în timp. Astfel, 

securitatea, în ansamblu, s-a îmbunătățit anevoios în majoritatea regiunilor 

din vecinătatea estică a UE. Iar liniile de separare care traversează o 

regiune vizată de proiecte de integrare regională concurente nu au 

contribuit la consolidarea securității europene. 

Aceste neajunsuri au accentuat ideea de rezistență, diferențiere și 

proprietate comună şi au pus la îndoială rolul Parteneriatului Estic în 

perioade de turbulențe geopolitice. Provocarea cu care se confruntă UE în 

avansarea unui parteneriat mai eficient nu este numai externă, ci rezidă 

din contextele politice specifice vecinătăţii estice.  

Cu toate acestea, statele membre ale UE continuă să aibă opinii diferite în 

ceea ce privește finalitatea Parteneriatului estic, fapt care subminează 

caracterul strategic al Parteneriatului Estic este încorporată în politica 

acțiunii externe a UE în vecinătatea sa estică. În viitorul apropiat, agenda 

de reformă a UE, viitoarele negocieri privind cadrul financiar multianual, 

Brexit, alegerile europene și alte probleme interne vor limita, probabil, 

avansarea unei abordări mai integrate și strategice a Parteneriatului Estic 

către securitatea europeană. 
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Pregătirea Președinției române la                     

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE 

 

Participarea la conferinţa EuroIMPACT 

În data de 29 octombrie a.c., dl Victor Negrescu a participat la conferința „EuroIMPACT – Informarea și îmbunătățirea comunicării privind politica de 
coeziune a Uniunii Europene în România“, alături de dna Corina Creţu, membru al Comisiei Europene, responsabil pentru politica regională.  

În discursul său dl ministru a menţionat importanța politicii de coeziune în perspectiva noului cadru financiar multianual și a atras atenția statelor 
membre asupra beneficiilor acesteia pentru cetăţeni (în domeniul educaţiei, al infrastructurii, al investiţiilor de integrare socială ș.a.). 

Dl Negrescu a declarat că: „(…) promovarea coeziunii și a beneficiilor pe care această politică le aduce în viața de zi cu zi a cetățenilor a reprezentat una 
dintre preocupările noastre constante, iar propunerile legislative privind viitoarea politică de coeziune reprezintă unul dintre cele mai importante dosare pe care 
România le va gestiona în perioada exercitării Președinției Consiliului Uniunii Europene, începând cu 1 ianuarie 2019. Esența viitorului buget multianual va fi 
concentrată pe ideea de valoare adăugată și suntem pregătiți să depunem toate eforturile, pe durata mandatului Președinției României la Consiliul Uniunii 
Europene, astfel încât să putem pune în evidență impactul pozitiv pe care viitoarea politică de coeziune o poate avea în avansarea proiectului european“. 

 

 

 

http://www.romania2019.eu/2018/10/29/victor-negrescu-coeziunea-este-un-element-central-al-agendei-presedintiei-romaniei-la-consiliul-uniunii-europene/
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Întrevederi 

În data de 30 octombrie 2018, dl Victor Negrescu ministrul delegat pentru afaceri europene a avut întrevederi cu 
dl Karl-Heinz Lambertz, președintele Comitetului European al Regiunilor și cu dl Günther Oettinger, membru al Comisiei 
Europene responsabil pentru buget și resurse umane, la București (care au participat și la conferința menționată mai 
sus). 

În discuțiile cu dl Karl-Heinz Lambertz, ministrul român a arătat care este evoluția procesului de preluare de către 
România a Președinției Consiliului Uniunii Europene, a prezentat aspectelor de interes pentru țara noastră, cât și detaliile 
cu privire la Summit-ul European al regiunilor și orașelor, care va avea loc la București în perioada 14 – 15 martie 2019. 

Dl Negrescu a prezentat cei patru piloni tematici, care vor sta la baza agendei de lucru a Președinției române la 
Consiliul Uniunii Europene, care vizează „Europa convergenței: creștere, coeziune, competitivitate, conectivitate“, 
„Europa siguranței“, „Europa, actor global“ și „Europa valorilor comune“. 

În cadrul întrevederii cu dl Günther Oettinger, dl Negrescu a subliniat, între altele, că România va depune toate eforturile pentru finalizarea și, după caz, 
avansarea substanțială a negocierilor pe cât mai multe dosare prioritare la nivel european, urmărind, în egală măsură, calitatea rezultatelor. 

 

Președinția României a Strategiei Uniunii 

Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD) 

Exercitarea de către România 9 , în perioada 1 noiembrie 2018 – 30 
octombrie 2019, a Președinției SUERD, va permite promovarea la nivel european și 
regional a temelor și inițiativelor de interes pentru statele din bazinul Dunării, 
prezidarea reuniunilor SUERD, precum și asumarea rolului de negociator pentru 
obținerea consensului între statele membre. 

                                                 
9 În cadrul SUERD s-a instituit președinția rotativă drept cadru de guvernanță, iar din anul 
2015 asigurarea coordonării curente a Strategiei UE pentru Regiunea Dunării se realizează 
prin intermediul Troicii (Trio-ului de Președinții). Aceasta este formată din Coordonatorii 
Naționali ai președințiilor trecute, actuale și viitoare, fiind condusă în prezent de România, 
alături de Bulgaria și Croația. Președinția SUERD a fost deținută, până în prezent, de 
următoarele state/landuri federale ale Germaniei, astfel: Landul Baden-Württemberg 
(2014-2015); Slovacia (2015-2016); Ungaria (2016-2017). În luna octombrie 2017, Bulgaria 
a preluat președinția SUERD pentru o perioadă de un an. De la 1 noiembrie 2018, România 
a preluat președinția pe o perioadă de un an. 
 

Sub titlul generic „The Danube Region: building cohesion for a shared 
prosperity” – „Întărim coeziunea pentru o prosperitate comună în regiunea 
Dunării”, România va urmări exploatarea, în mod optim, a oportunităților oferite pe 
durata mandatului Președinției SUERD și promovarea tuturor obiectivelor și a 
temelor propuse pentru impulsionarea Strategiei. În contextul suprapunerii parțiale 
a mandatului SUERD cu cel al Președinției Consiliului UE, România își propune să 
creeze oportunități de revitalizare a Strategiei prin realizarea unor noi procese de 
cooperare între diverși actori implicați în implementarea acesteia. 

Un rol important în  stabilirea priorităților și liniilor de acțiune ale României 
în procesul de implementare a SUERD la nivel național, macroregional și european 
îl are Forumul Naţional SUERD care se va desfășura în perioada 5-6 noiembrie 
2018, la București. În marja acestui eveniment, va avea loc și lansarea oficială a 
Președinției României la SUERD. 

http://afacerieuropene.mae.ro/local-news/3154
http://suerd.gov.ro/ro/event/editia-2018-a-forumului-national-suerd/
http://afacerieuropene.mae.ro/gallery/3156
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În perioada exercitării 
Președinției României la SUERD, 
pe agenda europeană se vor afla 
multiple dosare care țin de 
aprobarea Concluziilor Consiliului 
UE privind strategiile 

macroregionale, a CFM post-2020 și a noii politici de coeziune a Uniunii Europene. 
În acest sens, România va susține asigurarea unei alocări financiare adecvate 
priorităților stabilite pentru strategiile macroregionale, inclusiv SUERD.  

România va promova, în relația cu alte state membre, importanța menținerii 
politicii de coeziune între pilonii-cheie ai bugetului European 2021-2027, cu alocări 
financiare corespunzătoare. 

Având calitatea de Președinție în exercițiu a SUERD, România va promova 4 
tematici prioritare și direcții de acțiune: 

1. Îmbunătățirea conectivității și mobilității în regiunea Dunării prin 
promovarea transporturilor, turismului, digitalizării și a contactelor între oameni; 

2. Revigorarea SUERD în procesul de actualizare a Planului de Acțiune, prin 
crearea de sinergii între toți actorii implicați (stakeholderii) din regiunea Dunării și 
Comisia Europeană, precum și prin operaționalizarea Secretariatului SUERD 
(Punctului central pentru asistență tehnică); 

3. Schimburi de experiență și bune practici pe ariile prioritare SUERD 
referitoare la aspectele legislative, în strânsă colaborare cu administrația publică, 
cu actorii sociali, cu mediul academic și de afaceri; 

4. Dezvoltarea transnațională a clusterelor prin schimbul de bune practici 
între entitățile participante la SUERD. 

Obiectivul major pe care România și-l propune pe durata exercitării 
Președinției SUERD îl reprezintă relansarea SUERD, proces care necesită o abordare 
la nivel politic, prin repunerea sa pe agenda politică națională a statelor membre 
SUERD, precum și una la nivel tehnic, prin implicarea activă în procesul de revizuire 
a Planului de Acțiune SUERD, prin intermediul mecanismelor aferente. României îi 
va reveni responsabilitatea ca, pe durata exercitării Președinției SUERD, să faciliteze 
obținerea consensului pentru actualizarea Planului de Acțiune și, implicit, 
relansarea SUERD. 

În timpul președinției sale România va coordona, cu sprijinul Secretariatului 
SUERD (pe care l-a preluat la 18 iulie 2018, urmând să îl asigure în continuare în 
parteneriat cu Austria pentru o perioadă de trei ani), un proces complex de 
consultare pe mai multe paliere, la nivel național și la nivel regional, în cooperare 
cu Direcția Generală Regio din cadrul Comisiei Europene. 
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BREXIT 

Stadiul negocierilor dintre Uniunea Europeană și 

Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord 

 

 

Negocierile pentru ieșirea Regatului Britanic din Uniunea Europeană continuă, sub conducerea lui Michel Barnier. Se preconizează o nouă reuniune a Consiliului UE 

(art. 50) în cursul lunii noiembrie a.c. 

 La 23 iunie 2016, britanicii au decis, prin referendum, ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană. 
Retragerea va deveni efectivă la 30 martie 2019. În situația în care, de comun acord între părți nu se 
stabilește o altă dată,  sau  dacă Consiliul European nu hotărăşte în unanimitate că aplicarea tratatelor 
încetează la o dată ulterioară, ansamblul dreptului primar şi secundar al Uniunii Europene încetează să se 
aplice Regatului Unit începând cu 30 martie 2019. De la acea dată, Regatul Unit va avea statut de ţară terţă. 

Dacă acordul de retragere este ratificat înainte de 30 martie 2019, Regatului Unit va continua să i se 
aplice dreptul UE pentru o periaodă de tranziție de 21 de luni, adică până la 1 ianuarie 20121.   

În stadiul actual al negocierilor, incertitudinile se referă la posibilitatea de a încheia acordul de 
retragere și la ratificarea acestui acord de către Parlamentul European și Parlamentul britanic.  

Dominic Raab, ministrul britanic responsabil pentru Brexit, declară că guvernul intenționează să ajungă la un acord cu Bruxelles-ul până la 21 noiembrie.  

"Dacă se dorește ajungerea la un acord în luna noiembrie, echipele de negociere trebuie să găsească o soluție săptămâna viitoare," a declarat Simon 
Coveney, ministrul de externe irlandez, în cadrul întâlnirii avute la Paris cu omologul său francez.  

Chestiunea frontierei irlandeze continuă să fie "nodul gordian" al negocierilor. Premierul irlandez, Leo Varadkar a afirmat într-un interviu acordat 
postului de televiziune RTE că Brexitul a subminat 20 de ani de pace în Irlanda de Nord și distruge relațiile dintre Irlanda și Marea Britanie.  

https://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/lords-select/eu-home-affairs-subcommittee/news-parliament-2017/security-treaty-response/
https://www.euractiv.fr/section/royaume-uni-en-europe/news/londres-vise-un-accord-de-brexit-avant-le-21-novembre/
https://www.euractiv.fr/section/royaume-uni-en-europe/news/londres-vise-un-accord-de-brexit-avant-le-21-novembre/
https://www.rte.ie/news/politics/2018/1103/1008418-varadkar/
https://www.rte.ie/news/politics/2018/1103/1008418-varadkar/
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SUBIECTE DE ACTUALITATE  

                                

                                ÎN PRESA EUROPEANĂ 

 
 
 

săptămâna 29 octombrie – 4 noiembrie 2018 
 
 
 

 Germania va cere extinderea sancţiunilor europene împotriva Rusiei 
Cancelarul german a anunţat că țara sa va cere extinderea sancţiunilor 
împotriva Rusiei în decembrie 2018 pentru că Moscova nu a implementat 
Acordul de pace de la Minsk din 2015 privind situaţia din Ucraina. (RO) (EN) 
 

 Premierul Cehiei, dorește să retragă țara sa din pactul global al ONU 
privind migrația  
Informația survine la o zi după ce Austria a anunţat că va urma exemplul 
SUA şi al Ungariei şi se va retrage din acordul ONU denumit ‘”Pactul global 
pentru o migraţie sigură, ordonată şi reglementată”. (RO) 
 

 România, printre cele mai puțin influente țări din UE 
Într-un studiu al think tank-ului European Council Foreign Relations, în care 
877 de experți în domeniul afacerilor europene au analizat țările membre 
din perspectiva preferințelor guvernelor naționale de a crea coaliții cu alte 
state membre în chestiuni de politici europene, România nu este inclusă în 
nicio potențială coaliție de state care pot influența politicile europene. (RO) 

 Rata şomajului  în UE s-a menţinut la 6,7% în septembrie, cel mai 
redus nivel din ianuarie 2000 
Conform Eurostat, rata şomajului în Uniunea Europeană este stabilă 
comparativ cu luna precedentă, dar în scădere faţă de 7,5% în perioada 
similară din 2017, situându-se la cel mai redus nivel de când Eurostat 
publică statisticile lunare, respectiv ianuarie 2000. (RO) 
 

 UE vrea să testeze un detector de minciuni bazat pe inteligenţa 
artificială pentru verificarea celor care trec graniţa 
Programul iBorderCtrl  va funcţiona la patru puncte de frontieră din Grecia, 
Ungaria şi Letonia. Inteligenţa artificială va analiza toate detaliile 
comportamentului călătorului, inclusiv reacţiile faciale şi gesturile făcute în 
timp ce răspunde la întrebări, pentru a determina dacă acesta spune sau nu 
adevărul. (RO) 
 
 

 

https://www.caleaeuropeana.ro/aspru-criticata-de-sua-pentru-afacerea-nord-stream-2-angela-merkel-anunta-de-la-kiev-germania-va-cere-extinderea-sanctiunilor-europene-impotriva-rusiei/
https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/merkel-in-ukraine-vows-to-uphold-russia-sanctions/
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2018/11/01/premierul-ceh-solicita-retragerea-tarii-sale-din-pactul-onu-privind-migratia--203665
https://www.caleaeuropeana.ro/raport-ecfr-romania-printre-cele-mai-putin-influente-tari-din-ue-tara-noastra-nu-este-inclusa-in-nicio-potentiala-coalitie-de-state-care-pot-influenta-politicile/
https://www.caleaeuropeana.ro/eurostat-rata-somajului-in-ue-s-a-mentinut-la-67-in-septembrie-cel-mai-redus-nivel-din-ianuarie-2000/
https://www.iborderctrl.eu/The-project
https://www.caleaeuropeana.ro/ue-vrea-sa-testeze-un-detector-de-minciuni-bazat-pe-inteligenta-artificiala-pentru-verificarea-celor-care-trec-granita/
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 Comisarul european pentru buget declară că vrea să contribuie la 
promovarea intrării României în Schengen 
Gunther Oettinger:  „(…) Cel mai mare progres al Europei este circulaţia 
transfrontalieră, de aceea vreau ca mai ales după această vizită (…) să 
contribui, la Bruxelles, la promovarea intrării României în Schengen”. (RO) 
 

 România este pregătită să transmită Comisiei Europene studiile de 
fezabilitate pentru construcţia a trei spitale regionale 
În anul 2019, România, împreună cu Banca Europeană de Investiţii, va 
finaliza celelalte documente tehnice, respectiv proiectul de execuţie, după 
care se va face o licitaţie în vederea atribuirii contractului pentru 
construcţia acestor spitale. (RO) 
 

 Parlamentul European cere statelor membre să interzică grupurile 
neo-fasciste și neo-naziste 
Într-o rezoluție adoptată cu 355 voturi pentru, 90 împotrivă și 39 abțineri, 
deputații europeni denunță faptul că lipsa unor acțiuni concrete împotriva 
acestor grupuri a permis actuala creștere a xenofobiei în Europa.  (RO) 
 

 România a pierdut aproape 2 miliarde de euro în domeniul 
infrastructurii de transport 
Corina Creţu, comisar European pentru politică regională: „(…) Din păcate, 
din cei 19.5 miliarde de euro alocaţi din fondurile Politicii de coeziune şi din 
Fondul de Dezvoltare Regională s-au pierdut (…) între 1.8 şi 2 miliarde de 
euro într-un domeniu cel mai sensibil pentru România, cel al infrastructurii 
de transport.” (RO) 
 

 Social-democrații germani amenință că vor părăsi guvernarea dacă nu 
vor obține garanții rapide din partea cancelarului 
Partidul Social-Democrat (SPD) din Germania a amenințat că va părăsi 
fragila coaliție de guvernare a Angelei Merkel dacă nu va obține garanții din 
partea cacelarului, după o înfrângere dureroasă în alegerile regionale din 
Landul Hessen. (RO) 

 

 O firmă israeliană asigură un sistem de patrulare maritimă pentru 
Uniunea Europeană 
Compania israeliană Elbit Systems a obținut un contract în valoare de 68 de 
milioane de dolari, pe doi ani, cu posibilitate de prelungire pe o perioadă 
similiară, ca parte a misiunilor de patrulare maritimă pentru statele UE. 
(RO) 
 

 Premierul Netanyahu denunţă ostilitatea UE faţă de Israel 
Premierul israelian  încearcă să creeze alianţe politice cu țările europene 
mai puţin critice faţă de actuala politică israeliană cu privire la palestinieni, 
să convingă UE să-şi amplifice presiunea asupra Iranului, considerat cel mai 
mare inamic al său, criticând planul de ajutor elaborat de către UE pentru 
salvarea acordului nuclear cu Iranul şi compensarea sancţiunilor americane 
împotriva acestei ţări. (RO) 
 

 Investigaţie asupra principalului finanţator al campaniei pro-Brexit 
Agenţia naţională de investigaţii penale (NCA) din Marea Britanie a început 
o anchetă împotriva omului de afaceri britanic Arron Banks, care a finanţat 
una dintre principalele campanii în favoarea ieşirii Regatului Unit din 
Uniunea Europeană. (RO) 
 

 Michel Barnier dezminte că UE şi Marea Britanie ar fi ajuns la un acord 
privind serviciile financiare post-Brexit 
Sunt respinse astfel apărute în presă conform cărora premierul britanic 
Theresa May ar fi ajuns la un acord cu Uniunea Europeană care le-ar 
permite companiilor britanice de servicii financiare să aibă acces la pieţele 
europene după Brexit. (RO) 
 

 Peste 200.000 de români au participat, în ultimii patru ani, la proiecte 
finanţate prin Erasmus+ 
În perioada martie 2014 - septembrie 2018 rata de absorbţie a fondurilor a 
fost de aproape 99%. Beneficiarii au putut participa la unul dintre cele 
3.993 de proiecte cu un buget total de 320 de milioane de euro. (RO) 

https://www.caleaeuropeana.ro/de-la-bucuresti-comisarul-european-pentru-buget-gunther-oettinger-declara-ca-vrea-sa-contribuie-la-bruxelles-la-promovarea-intrarii-romaniei-in-schengen/
https://www.caleaeuropeana.ro/ministrul-fondurilor-europene-romania-este-pregatita-sa-transmita-comisiei-europene-studiile-de-fezabilitate-pentru-constructia-celor-trei-spitale-regionale/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=P8-RC-2018-0481&format=XML&language=RO
https://www.caleaeuropeana.ro/parlamentul-european-cere-statelor-membre-sa-interzica-grupurile-neo-fasciste-si-neo-naziste/
https://www.caleaeuropeana.ro/comisarul-european-corina-cretu-romania-a-pierdut-aproape-2-miliarde-de-euro-intr-un-domeniu-sensibil-pentru-tara-noastra-cel-al-infrastructurii-de-transport/
https://www.caleaeuropeana.ro/pierderi-grele-pentru-angela-merkel-si-aliatii-sai-in-urma-alegerilor-regionale-din-landul-hessa-social-democratii-ameninta-ca-vor-parasi-guvernarea-daca-nu-vor-obtine-garantii-rapide-din-partea-canc/
https://www.agerpres.ro/mondorama/2018/11/01/o-firma-israeliana-asigura-un-sistem-de-patrulare-maritima-pentru-uniunea-europeana--203763
https://www.agerpres.ro/mondorama/2018/11/01/o-firma-israeliana-asigura-un-sistem-de-patrulare-maritima-pentru-uniunea-europeana--203763
https://www.agerpres.ro/mondorama/2018/11/01/o-firma-israeliana-asigura-un-sistem-de-patrulare-maritima-pentru-uniunea-europeana--203763
https://www.agerpres.ro/romania-in-lume/2018/11/01/premierul-netanyahu-pleaca-in-vizita-in-bulgaria-denuntand-ostilitatea-ue-fata-de-israel--203674
https://www.agerpres.ro/romania-in-lume/2018/11/01/premierul-netanyahu-pleaca-in-vizita-in-bulgaria-denuntand-ostilitatea-ue-fata-de-israel--203674
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2018/11/01/marea-britanie-investigatie-asupra-omului-de-afaceri-arron-banks-unul-din-principalii-finantatori-ai-campaniei-pro-brexit--203585
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2018/11/01/marea-britanie-investigatie-asupra-omului-de-afaceri-arron-banks-unul-din-principalii-finantatori-ai-campaniei-pro-brexit--203585
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2018/11/01/michel-barnier-dezminte-ca-ue-si-marea-britanie-ar-fi-ajuns-la-un-acord-privind-serviciile-financiare-post-brexit--203513
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2018/11/01/michel-barnier-dezminte-ca-ue-si-marea-britanie-ar-fi-ajuns-la-un-acord-privind-serviciile-financiare-post-brexit--203513
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2018/11/01/michel-barnier-dezminte-ca-ue-si-marea-britanie-ar-fi-ajuns-la-un-acord-privind-serviciile-financiare-post-brexit--203513
https://www.agerpres.ro/educatie-stiinta/2018/11/01/peste-200-000-de-romani-au-participat-in-ultimii-patru-ani-la-proiecte-finantate-prin-erasmus--203302
https://www.agerpres.ro/educatie-stiinta/2018/11/01/peste-200-000-de-romani-au-participat-in-ultimii-patru-ani-la-proiecte-finantate-prin-erasmus--203302
https://www.agerpres.ro/educatie-stiinta/2018/11/01/peste-200-000-de-romani-au-participat-in-ultimii-patru-ani-la-proiecte-finantate-prin-erasmus--203302
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 Două treimi dintre scoţieni consideră că un al doilea referendum ar 
avea un rezultat favorabil rămânerii în UE 
Conform unui sondaj, aroape 64% dintre scoțieni sunt de părere că un al 
doilea referendum cu privire la Brexit ar avea un rezultat favorabil 
rămânerii în Uniunea Europeană și aproape 59% susţin organizarea unui 
vot cu privire la termenii acordului final de retragere a Marii Britanii din 
Uniunea Europeană, iar 41% se opun acestei idei. (RO) 
 

 Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) şi-a 
revizuit, în jos, estimările privind avansul economiei româneşti în 2018 şi 
2019 
Potrivit celor mai recente prognoze publicate de BERD, economia României 
ar urma să înregistreze anul acesta o creştere de 4,2%, pentru ca anul viitor 
avansul economiei să se reducă la 3,6%. (RO) 
 

 Brexit: Londra vizează un acord până în 21 noiembrie a.c. 
Într-o scrisoare adresată parlamentarilor britanici, ministrul responsabil de 
Brexit crede că se va ajunge la un acord cu Bruxelles-ul până în data de 21 
noiembrie a.c., în cadrul negocierilor privind ieşirea Marii Britanii din UE. 
(RO) 
 

 După votul privind Brexit, aproape de două ori mai mulţi britanici cer 
cetăţenia irlandeză 
Numărul britanicilor care cer cetăţenia irlandeză a crescut aproape de două 
ori comparativ cu anul anterior referendumului privind ieşirea Marii Britanii 
din Uniunea Europeană. Atât Republica Irlanda, cât şi Marea Britanie 
permit dubla cetăţenie. (RO) 
 

 Statele UE au relaxat normele cu privire la modul în care băncile 
trebuie să îşi soluţioneze creditele neperformante 
Statele UE au fost de acord să prelungească, de la doi până la trei ani, 
intervalul de timp în care băncile trebuie să acopere noile credite fără 
garanţii, mai riscante, care vor deveni neperformante și să amâne aplicarea 

noilor norme care trebuiau inţial să se aplice, retroactiv, din luna martie 
2018. (RO) 
 

 Inflaţia în zona euro a crescut în octombrie la 2,2% 
Conform Eurostat, inflaţia din zona euro este uşor peste obiectivul ţintă al 
Băncii Centrale Europene (BCE), respectiv o creştere a preţurilor mai mică, 
dar apropiată de 2%. (RO) 
 

 Croaţia va face pași concreți spre aderarea la zona euro 
Ministrul croat de Finanţe, Zdravko Maric, a declarat că ţara sa ar putea să 
intre în mecanismul ratelor de schimb (ERM-2) în 2020, ca un prim pas spre 
aderarea la zona euro. (RO) 
 

 Marea Britanie şi Norvegia au convenit menţinerea dreptului de 
rezidenţă al cetăţenilor lor după Brexit 
Cetăţenii britanici care trăiesc deja în Norvegia şi cetăţenii norvegieni care 
locuiesc în Marea Britanie îşi vor păstra dreptul de rezidenţă chiar şi în 
situaţia unui Brexit fără un acord cu Uniunea Europeană. (RO) 
 

 Președinteșe Franței avertizează Europa împotriva revenirii la 
populismul anilor 1920 
Emmanuel Macron: "Sunt frapat de asemănarea între acest moment pe 
care îl trăim şi cel dintre cele două războaie (…) într-o Europă care este 
divizată de temeri, replierea naţionalistă, consecinţele crizei economice, se 
vede reapărând aproape metodic în tot ce a dat ritm vieţii Europei după 
Primul Război Mondial şi până la criza din 1929". (EN) 
 

 Promovarea vehiculelor electrice şi hibride este una dintre priorităţile 
României pentru o mobilitate curată 
Promovarea vehiculelor electrice şi hibride, incluzând maşini, autobuze şi 
vehicule uşoare, în special în zone urbane, este una dintre priorităţile 
României pentru promovarea mobilităţii curate. (RO) 
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 Creditele neperformante şi Brexitul, principalele riscuri pentru băncile 
din zona euro în 2019 
Conform BCE, creşterea economică a zonei euro a redus incertitudinile, dar 
riscurile externe precum protecţionismul, Brexitul, turbulenţele de pe 
pieţele emergente sunt în creştere şi trebuie atent monitorizate. (RO) 
 

 Dacă ar ieși din Uniunea Europeană, România ar fi un stat eşuat  
Kelemen Hunor: "(…) România are o singură soluţie, să meargă mai 
departe cu Uniunea Europeană, fără aceasta , România ar fi un stat eşuat 
în 2018 şi ar deveni un stat eşuat dacă ar ieşi din Uniunea Europeană. Orice 
discuţie despre acest subiect eu cred că este o discuţie extrem de 
periculoasă". (RO) 
 

 Şeful Reprezentanţei Comisiei Europene în România invită liderii 
politici români să se pună de acord asupra unui "pact proeuropean, care 
să răspundă aşteptărilor cetăţenilor români". 
Angela Cristea a declarat că este "surprinzător" faptul că, deşi toate 
partidele se declară proeuropene, în dezbaterile din spaţiul public din 
România pot fi văzute adesea poziţii foarte diferite. (RO) 
 

 Uniunea Europeană promite o sumă suplimentară de 300 de milioane 
de euro pentru protejarea oceanelor 
Această sumă urmează să finanţeze noi iniţiative destinate protejării 
oceanelor, în special împotriva poluării cu plastic, și se se va adăuga celor 
550 de milioane de euro anunţate cu un an înainte, cu ocazia conferinţei 
''Notre Océan'', care a avut loc în Malta. (RO) 
 
 

 România, pe ultimul loc în Uniunea Europeană la reciclarea bateriilor 
Conform Eurostat, doar 21% dintre bateriile vândute în România au fost 
reciclate în anul 2016, ceea ce plasează ţara noastră pe ultimul loc în 
Uniunea Europeană la acest indicator. (RO) 
 
 

 Când Germania are dificultăţi, forţa propulsoare a Europei slăbeşte 
Comisarul european pentru afaceri economice şi financiare, Pierre 
Moscovici: "(…) Când principala ţară se află nu în criză, ci în dificultate, 
forţa propulsoare a Europei slăbeşte, trebuie să fim atenţi". (RO) 
 

 România nu-şi poate permite luxul nici măcar de a se gândi la ideea de 
a ieşi din UE 
Corina Creţu: "(…) Eu cred că România nu-şi poate permite luxul nici măcar 
de a se gândi la ideea de a ieşi din Uniunea Europeană mai ales acum, când 
are în faţă preşedinţia Uniunii, când are posibilitatea ca lider al Uniunii 
Europene să schimbe lucrurile în bine din interior". (RO) 
 

 Mai multe țări europene își exprimă „regretul profund” faţă de 
reimpunerea de sancţiuni Iranului de către SUA 
Într-o declarație comună, Înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru 
Afaceri Externe şi Politici de Securitate și miniștrii de externe și Finanțe ai 
Franței, Germaniei și Marii Britanii au declarat că: ”(…).Scopul nostru este 
acela de a proteja actorii economici europeni care dețin afaceri comerciale 
legale cu Iranul, în conformitate cu legislația europeană și rezoluția 2231 a 
Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite”. (RO) 
 

 Italia dorește să distribuie terenuri agricole familiilor numeroase 
Guvernul italian intenționează să ofere teren familiilor pe cale să aibă un al 
treilea copil, sperând că acest lucru va contribui la combaterea depopulării 
în creștere din zonele rurale. (EN) (FR) 
 

 O nouă mișcare transnațională a tinerilor dorește să cucerească 
Europa 
Volt este o mișcare creată de tinerii europeni, menită să apere integrarea 
europeană și susține o reformă profundă a instituțiilor. Mișcarea are peste 
15.000 de membri și zece partide politice deja înregistrate la nivel național 
în 13 țări, inclusiv Elveția și Albania. Majoritatea membrilor sunt voluntari, 
70% nu au fost niciodată politicieni, iar mișcarea este alimentată prin 
finanțare participativă. (FR) (EN) (DE) 
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 Cancelarul german își anunță retragerea după alegerile din Hessen 
Angela Merkel a anunțat luni, 29 octombrie 2018, că nu mai dorește să 
candideze la președinția CDU în decembrie a.c. și, după actualul mandat, 
nu dorește să mai candideze la funcția de cancelar.  (FR) (EN) (DE) 
 

 Statele membre vor să amâne până în anul 2021 planul de schimbare 
a orei în UE 
Miniștrii de transport ai UE au cerut mai mult timp pentru a decide asupra 
schimbării de două ori pe an a orei, invocând necesitatea unei pregătiri 
riguroase, pentru a evita haosul în sistemul european de transport. (EN) 
 

 Parlamentul European dorește să interzică grupările neo-fasciste 
Confruntați cu reapariția xenofobiei în Europa, deputații europeni doresc o 
acțiune fermă împotriva grupărilor neo-fasciste și neonaziste în UE, 
adoptând în acest sens o rezoluție care condamnă creșterea incidentelor de 
ură și intoleranță în Europa. (FR) (EN) (DE) 
 

 Doar 16 țări își îndeplinesc angajamentul luat față de Acordul de la 
Paris 
Un studiu recent arată că doar 16 țări din cele 197 care au semnat Acordul 
de la Paris  și-au definit un plan de acțiune climatic care să le permit să-și 
respecte angajamentul. Acestea sunt: Algeria, Canada, Costa Rica, Etiopia, 
Guatemala, Indonezia, Japonia, FYR Macedonia, Malaezia, Muntenegru, 
Norvegia, Noua Guinee Papua, Peru, Samoa, Singapore și Tonga. (EN)  (FR) 
(DE) 

 

 Partidul lui Marine îl devansează pe cel al lui Emmanuel Macron la 
alegerile europarlamentare din 2019 
Conform unui sondaj recent efectuat pe un eșantion de 1.000 de persoane 
privind intenția de vot la alegerile europarlamentare din 2019, Frontul 
Național al lui Marine Le Pen se sitează cu un scor de 20% înaintea 
formațiunii La Republique en Marche a președintelui francez Emmanuel 
Macron, care ar obține 19%. (EN) 
 

 Austria nu va semna pactul mondial ONU privind migrația 
Sebastian Kurz : ”(…) Considerăm că unele puncte ale Pactului privind 
migraţia sunt extrem de critice, precum mixul între căutarea de protecţie şi 
migraţia economică (…) migranţii salvaţi în Marea Mediterană nu ar trebui 
să fie aduşi direct în Europa”. (EN) 

 

 Brexit: Acord iminent între Regatul Unit şi UE privind frontiera 
irlandeză  
Marea Britanie ar urma să rămână după Brexit într-o uniune vamală 
temporară cu Uniunea Europeană, pentru a evita o „frontieră dură” între 
provincia Irlanda de Nord şi Republica Irlanda, conform unui nou acord la 
care au ajuns Regatul Unit şi UE. (RO) 
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