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În data de 21 mai 2019, Agenția 

Europeană pentru Poliția de Frontieră și 

Garda de Coastă, în cooperare cu autoritățile 

albaneze, au lansat prima operațiune comună 

desfășurată vreodată pe teritoriul unei țări 

vecine care nu este membră a UE. La frontiera 

dintre Grecia și Albania vor fi mobilizate 

echipe ale agenției împreună cu polițiști de 

frontieră albanezi pentru a consolida 

gestionarea frontierelor și a spori securitatea 

la frontierele externe ale UE, în deplin acord 

cu toate țările vizate. Această operațiune 

marchează o nouă etapă pentru cooperarea la 

frontiere dintre UE și partenerii din Balcanii de 

Vest și reprezintă încă un pas înainte către 

operaționalizarea completă a agenției. 

La începutul operațiunii agenția va 

trimite 50 de ofițeri, 16 autovehicule de 

patrulare și un vehicul cu termoviziune din 12 

state membre ale UE (Austria, Croația, Cehia, 

Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Letonia, 

Țările de Jos, România, Polonia și Slovenia) 

pentru a sprijini Albania în operațiunile de 

control la frontiere și combaterea 

criminalității transfrontaliere. 

Consolidarea cooperării dintre țările 

terțe prioritare și Agenția Europeană pentru 

Poliția de Frontieră și Garda de Coastă va 

contribui la o mai bună gestionare a migrației 

neregulamentare, va întări și mai mult 

securitatea la frontierele externe ale UE și va 

consolida capacitatea agenției de a acționa în 

vecinătatea imediată a UE. 

Agenția Europeană pentru Poliția de 

Frontieră și Garda de Coastă poate să trimită 

echipe și să efectueze operațiuni comune pe 

teritoriul unor țări terțe vecine, sub rezerva 

încheierii în prealabil a unui acord privind 

statutul între Uniunea Europeană și țara în 

cauză. Acordul privind statutul, negociat cu 

Albania și semnat în octombrie 2018, a intrat 

în vigoare la 1 mai 2019. Este primul acord de 

acest fel care urmează să devină operațional 

cu o țară parteneră din Balcanii de Vest. 

Acorduri similare cu Macedonia de 

Nord (iulie 2018), cu Serbia (septembrie 

2018), cu Bosnia și Herțegovina (ianuarie 

2019) și cu Muntenegru (februarie 2019) au 

fost parafate și sunt în curs de finalizare. 

MIGRAȚIE, AFACERI INTERNE ȘI CETĂȚENIE 

Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6004_ro.htm
http://europa.eu/rapid/midday-express-30-04-2019.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4567_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4567_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5835_ro.htm
https://ec.europa.eu/home-affairs/news/european-border-coast-guard-agreement-operational-cooperation-reached-bosnia-herzegovina_ro
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-851_ro.htm


 
 

 

În vederea pregătirii pentru riscul de incendii forestiere din această vară, Comisia lansează prima 

flotă de aeronave de combatere a incendiilor în cadrul noului sistem rescEU pentru gestionarea 

dezastrelor naturale. Un număr de 7 avioane și 6 elicoptere de stingere a incendiilor vor face parte din 

flota rescEU pe parcursul perioadei inițiale de tranziție, iar Comisia colaborează cu țările participante 

pentru includerea unor active suplimentare în următoarele săptămâni. 

Un număr de 5 state membre ale UE, care au fost frecvent afectate de incendii forestiere în ultimii 

ani și-au pus deja avioanele și elicopterele la dispoziția flotei de tranziție rescEU pentru 2019. 

Activele inițiale constau în: 2 aeronave din Croația, 1 aeronavă din Franța, 2 aeronave din Italia, 

2 aeronave din Spania și 6 elicoptere din Suedia. 

Pe lângă crearea flotei rescEU, Comisia Europeană își consolidează capacitățile de monitorizare 

și de coordonare în vederea pregătirii pentru sezonul incendiilor forestiere. 

Centrul de coordonare a răspunsului la situații de urgență (ERCC) al UE, care funcționează 24 de 

ore din 24 și 7 zile din 7, va fi consolidat cu o echipă de sprijin pentru combaterea incendiilor forestiere 

la care vor participa experți din statele membre în timpul verii. 

ERCC va organiza în mod regulat videoconferințe cu statele membre, pentru a face schimb de 

informații cu privire la riscul de incendii în întreaga Europă. 

   

AJUTOR UMANITAR ȘI GESTIONAREA CRIZELOR 

Combaterea incendiilor pentru următorul sezon  

Comisia 

Europeană 

UE protejează 

Răspunsul european în fața dezastrelor 

https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/emergency-response-coordination-centre-ercc_en
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/emergency-response-coordination-centre-ercc_en


 
 

 

Sistemul de sateliți 

Copernicus al UE va fi 

utilizat pentru a 

cartografia urgențele în 

materie de incendii 

forestiere. 

Toate statele 

membre ale UE, plus țările 

partenere, au participat la 

reuniunea anuală privind 

incendiile forestiere care a 

avut loc la Bruxelles în vederea pregătirii pentru următorul sezon de incendii forestiere. 

În ultimele luni, au avut loc mai multe exerciții pe teren legate de incendiile forestiere. Printre 

acestea se numără exercițiile MODEX de protecție civilă și de combatere a incendiilor forestiere, cu 

participarea unor experți și echipe de salvare din diferite țări ale UE, care s-au desfășurat pe insula 

Cres, în Croația, în perioada 7-10 aprilie 2019. Alte exerciții au avut loc la Split, în Croația, și la Aix-

en-Provence, în Franța. 

Pe termen lung, obiectivul este de a adăuga capacități și active suplimentare și de a crea o rezervă 

rescEU mai puternică. 

Mecanismul de protecție civilă al UE s-a bazat până acum pe un sistem prin care UE coordonează contribuțiile 

voluntare ale statelor participante în sprijinul unei țări care a solicitat asistență. Ofertele de asistență sunt coordonate 

de către Centrul european de coordonare a răspunsului la situații de urgență, cu sediul la Bruxelles. În ultimii ani, 

condițiile meteorologice extreme și noi forme de amenințări emergente au solicitat la maximum capacitatea statelor 

membre de a se ajuta reciproc, mai ales în situațiile în care mai multe state membre se confruntă simultan cu același 

tip de dezastru. În cazurile în care nu sunt disponibile resurse sau resursele care pot fi mobilizate sunt limitate, UE 

nu dispunea de o capacitate de rezervă pentru a acorda asistență statelor membre care nu mai puteau face față. 

 

 

 

 

https://www.copernicus.eu/en
https://www.copernicus.eu/en
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en


 
 

 

 

Programul Erasmus+ le permite studenților să aibă mai 

mult succes în viața lor personală și profesională și ajută 

universitățile să devină mai inovatoare, se arată în două noi 

studii independente prezentate de Comisia Europeană. Aceste 

studii se bazează pe feedback-ul primit de la aproape 77 000 de 

studenți și membri de personal, precum și de la peste 500 de 

organizații și măsoară și analizează impactul programului 

Erasmus+ asupra principalilor săi beneficiari. Rezultatele arată 

cum sunt ajutați tinerii europeni să se pregătească pentru era 

digitală nouă și să avanseze în cariera lor. Erasmus+ 

stimulează, de asemenea, capacitatea de inovare a 

universităților, implicarea lor la nivel internațional și capacitatea 

lor de a răspunde nevoilor pieței forței de muncă.  

 

Principalele constatări ale studiilor1 sunt următoarele: 

                                                           
1 Studiul de impact „Erasmus+ Higher Education” (Studiul de impact privind Erasmus+ în învățământul superior)  

Studiul „Erasmus+ Higher Education Strategic Partnerships and Knowledge Alliances” (Studiul privind parteneriatele strategice și 

alianțele cunoașterii în învățământul superior) 

 

EDUCAȚIE, CULTURĂ, TINERET ȘI SPORT 

Erasmus+ 

http://data.europa.eu/doi/10.2766/162060
http://data.europa.eu/doi/10.2766/87791
http://data.europa.eu/doi/10.2766/87791


 
 

 

• Erasmus+ îi ajută pe studenți să își descopere cariera pe care și-o doresc și să obțină un loc 

de muncă mai rapid; Erasmus+ accentuează sentimentul de apartenență la Uniunea Europeană; 

Erasmus+ sprijină transformarea digitală și incluziunea socială.  

 

 

 

 

Comisia a prezentat al treilea element2 

pentru îmbunătățirea echității în lanțul de 

aprovizionare cu alimente, după ce a propus 

interzicerea practicilor comerciale 

neloiale și a propus îmbunătățirea cooperării 

dintre producători. 

În baza acestei propuneri vor fi puse la 

dispoziție informații esențiale despre modul în 

care se stabilesc prețurile, pe măsură ce 

produsele agroalimentare circulă de-a lungul 

lanțului de aprovizionare cu alimente. 

Deși sunt disponibile numeroase 

informații despre evoluțiile de pe piețele 

agricole (prețuri, volume de producție, stocuri 

etc.), nu există aproape deloc informații 

referitoare la piață, despre alte piețe-cheie 

din lanțul de aprovizionare agroalimentar, 

                                                           
2 Propunerea pentru sporirea transparenței pieței în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente al UE 

 

adică acelea care funcționează între fermieri 

și consumatori la nivelul prelucrării 

alimentelor și la nivel de distribuție cu 

amănuntul. Aceste informații asimetrice între 

fermieri și ceilalți participanți în lanțul de 

aprovizionare cu alimente creează un 

dezavantaj semnificativ pe piață pentru 

fermieri și reduc încrederea în tratamentul 

echitabil. Lipsa informațiilor despre evoluțiile 

pieței din partea prelucrătorilor și a 

distribuitorilor cu amănuntul a fost numită 

„cutia neagră” a lanțului de aprovizionare 

agroalimentar. 

Măsurile înaintate vor viza sectoarele 

cărnii, ouălor, produselor lactate, fructelor și 

legumelor, culturilor arabile, zahărului, 

precum și sectorul uleiului de măsline. 

Măsurile se bazează pe sistemele și 

AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ 

Echitate în lanțul de aprovizionare cu alimente 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6790_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6790_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6790_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5242_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5242_ro.htm
http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/isc-2019-03111_en


 
 

 

procedurile existente de colectare a datelor 

care sunt deja instituite și utilizate de 

operatori și de statele membre pentru 

raportarea informațiilor despre piață către 

Comisie, având acum o sferă mai largă de 

aplicare. Fiecare stat membru va fi 

responsabil pentru colectarea datelor 

referitoare la prețuri și piață. Comisia 

recomandă ca statele membre să aleagă 

abordarea cea mai eficientă din punctul de 

vedere al costurilor și să nu vizeze 

întreprinderile mici și mijlocii pentru a reduce 

sarcina administrativă. Statele membre vor 

comunica datele Comisiei, care la rândul său 

va face publică monitorizarea pe portalul 

privind datele agroalimentare și pe site-

urile observatoarelor UE ale pieței. Este 

esențial ca informațiile furnizate de statele 

membre să fie precise și prompte. 

În conformitate cu procedurile din cadrul 

inițiativei o mai bună reglementare a 

Comisiei, propunerea este publicată acum în 

vederea unei perioade de consultare publică 

de patru săptămâni. Va fi apoi adoptată de 

Comisia Europeană, iar intrarea sa în vigoare 

este planificată la șase luni de la adoptare. 

 

 

 

https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DataPortal/home.html
https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DataPortal/home.html
https://ec.europa.eu/agriculture/market-observatory_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how_ro


10 

 



11 

 
 

 

 

 

 

Subiectele dezbătute au vizat atât cadrul financiar multianual, cât și pregătirea reuniunii 

Consiliului european din iunie a.c.  

În cadrul reuniunii, Consiliul a adoptat concluzii referitoare la subiectele dezbătute și la textele 

legislative aprobate. 

Discuțiile referitoare la cadrul financiar multianual pentru perioada 2021-2027 au pornit de la 

propunerile Comisiei Europene privind integrarea Fondului european de dezvoltare în bugetul UE și 

de la delimitarea fondurilor pentru politica europeană de vecinătate în următorul CFM. Ulterior, 

președinția română a Consiliului UE va pregăti un proiect revizuit de cadru de negociere care să fie 

prezentat în cadrul Consiliului European din iunie a.c. 

 Cu privire la pregătirea lucrărilor Consiliului european din iunie a.c., s-a subliniat că, în cadrul 

reuniunii, liderii UE vor trebui să ia decizii privind numirile pentru următorul ciclu instituțional, să 

adopte agenda strategică a UE pentru perioada 2019-2024 și să discute despre viitorul cadru financiar 

multianual (CFM), despre schimbările climatice, inclusiv despre recomandările specifice fiecărei țări 

emise în temeiul procedurilor specifice semestrului european. În acest sens, George Ciamba, 

ministrul delegat pentru afaceri europene din România a declarat: „(...) Consiliul European din luna 

iunie va reprezenta momentul unor decizii importante, care vor contura viitorul UE în anii următori. 

Președinția a făcut tot posibilul pentru a facilita tranziția către următorul ciclu instituțional și pentru 

a încheia cât mai multe dosare legislative. Vom continua să contribuim semnificativ la acest proces 

pentru a încuraja o uniune puternică și coeziunea în cadrul acesteia, în conformitate cu mottoul 

președinției noastre”. 

În plus, liderii vor lua notă de un raport privind dezinformarea și alegerile pregătite de 

președinție în cooperare cu Comisia și Înaltul Reprezentant. 

Printre subiectele aprobate se numără Decizia Consiliului cu privire la stabilirea componenței 

Comitetului European al Regiunilor (CoR) şi Decizia Consiliului privind stabilirea componenței 

Comitetului Economic și Social European (CESE). Noile norme reglementează componența acestor 

CONSILIUL AFACERI GENERALE 

Marți, 21 mai 2019,Bruxelles 

https://www.consilium.europa.eu/media/39450/st09565-en19.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8589-2019-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8937-2019-INIT/ro/pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/05/21/composition-of-the-committee-of-the-regions-and-the-european-economic-and-social-committee-council-adopts-adaptations/
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instituții după retragerea Regatului Unit al Marii Britanii din UE. Astfel, vor rămâne 24 de locuri 

vacante în fiecare comitet, iar numărul membrilor fiecărui comitet va scădea de la 350 la 329 după 

retragere. România nu va pierde nici un loc în cele 2 comitete, având un număr de 15 locuri în fiecare 

instituție3. În cazul în care Regatul Unit nu se retrage din Uniune până la data aplicării deciziilor 

menţionate, numărul membrilor celor 2 comitete va rămâne neschimbat. Din momentul în care 

retragerea Regatului Unit din Uniune va produce efecte juridice, se vor aplica deciziile privind 

reformarea numărului membrilor. Deciziile intră în vigoare la 20 de zile de la data publicării lor în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Decizia privind componența CoR se aplică de la data de 26 

ianuarie 2020, iar cea referitoare la componența CESE se aplică începând cu 21 septembrie 2020. 

De asemenea, Consiliul UE a adoptat concluzii privind punerea în aplicare a strategiilor 

macroregionale ale UE, prin care este recunoscut rolul macroregiunilor în promovarea coeziunii 

socioeconomice și teritoriale, ca urmare a unui raport prezentat de Comisia Europeană în luna 

ianuarie a.c. 

Totodată, Consiliul a adoptat, fără dezbatere, o serie de acte legislative. Astfel, Consiliul a 

adoptat o directivă care introduce restricții noi pentru anumite produse din materiale plastice de 

unică folosință, cu scopul protecției mediului, a combaterii poluării cu plastice și a reducerii deșeurilor 

marine4. Noile norme interzic utilizarea anumitor produse din plastic de unică folosință pentru care 

există alternative. În plus, sunt introduse măsuri specifice de reducere a utilizării produselor din 

plastic care sunt aruncate, cel mai des, în mod necorespunzător. În domeniul protecției mediului, 

Consiliul adoptat și un regulament prin care modifică zece acte legislative pentru a îmbunătăți 

coerența, consecvența obligațiilor de raportare și sporirea transparenței în domeniul protecției 

mediului la nivelul UE. Actele supuse modificărilor sunt:  

1. Directiva 86/278/CEE privind nămolurile de epurare; 

2. Directiva 2002/49/CE privind zgomotul ambiental; 

3. Directiva 2007/2/CE privind infrastructura pentru informații spațiale în Comunitatea 

Europeană (Inspire); 

4. Directiva 2009/147/CE privind păsările; 

5. Regulamentul (CE) nr. 166/2006 privind Registrul European al Poluanților Emiși și 

Transferați (EPRTR); 

                                                           
3 Membrii delegației naționale a României la CoR și membrii români ai CESE. 
4 Adoptarea formală a noilor norme de către Consiliu astăzi reprezintă etapa finală a procedurii. 

https://www.consilium.europa.eu/register/en/content/out?typ=SET&i=ADV&RESULTSET=1&DOC_TITLE=&CONTENTS=&DOC_ID=9101%2F19&DOS_INTERINST=&DOC_SUBJECT=&DOC_SUBTYPE=&DOC_DATE=&document_date_from_date=&document_date_from_date_submit=&document_date_to_date=&docum
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/05/21/council-adopts-ban-on-single-use-plastics/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-11-2019-INIT/ro/pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/01/18/single-use-plastics-council-confirms-agreement-which-bans-certain-throwaway-plastic-items/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-8-2019-INIT/ro/pdf
https://cor.europa.eu/ro/members/Pages/delegation.aspx?country=Romania
https://memberspage.eesc.europa.eu/#/?mandate=mem&language=en&country=RO&v=1558510823646
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6. Directiva 2010/63/CE privind testarea pe animale; 

7. Regulamentul (UE) nr. 995/2010 privind lemnul; 

8. Regulamentul (CE) nr. 2173/2005 privind asigurarea respectării legislației, guvernanța și 

schimburile comerciale în domeniul forestier (FLEGT); 

9. Regulamentul (CE) nr. 338/97 privind Convenția privind comerțul internațional cu specii 

ale faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție (CITES); 

10. Directiva 2004/35/CE privind răspunderea pentru mediul înconjurător. 

Simultan, Consiliul a adoptat un regulament nou, care are ca scop atât armonizarea 

standardelor pentru îngrășămintele produse din materii prime organice sau secundare în UE, cât și 

posibilitatea producției și comercializării acestora pe scară largă, fiind reglementate toate tipurile de 

îngrășăminte (minerale, organice, amelioratori de sol, substanțe care influențează creșterea etc.). 

Potrivit regulamentului, produsele fertilizante ale UE care poartă marcajul „CE” vor trebui să 

îndeplinească anumite cerințe pentru a beneficia de libera circulație pe piața internă a UE. Acestea 

includ niveluri maxime obligatorii ale contaminanților, utilizarea unor categorii de materii componente 

definite și cerințe în materie de etichetare. Cu toate acestea, producătorii de îngrășăminte care nu 

poartă marcajul CE vor avea, în continuare, posibilitatea de a le introduce pe piața lor națională.  

Niculae Bădălău, ministrul român al economiei a declarat: „(...) Aceste noi norme vor garanta 

faptul că numai îngrășămintele care respectă cerințe și standarde de înaltă calitate și siguranță la 

nivelul UE pot fi vândute în mod liber pe teritoriul UE. Contaminanții din produsele fertilizante 

fosfatice din UE, cum ar fi cadmiul, pot prezenta un risc pentru sănătatea umană, animală sau a 

plantelor, pentru siguranță sau pentru mediu și, din acest motiv, conținutul acestor contaminanți a 

fost limitat în conformitate cu noile norme. Noile norme vor stimula producția și utilizarea 

îngrășămintelor fosfatice cu un conținut scăzut de cadmiu și a îngrășămintelor organice și vor oferi 

mai multe opțiuni fermierilor orientați către o agricultură mai ecologică”. 

 

 

 

 

 

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/05/21/eu-adopts-new-rules-on-fertilisers/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-76-2018-INIT/ro/pdf
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Sub egida președinției române a Consiliul UE a fost organizată la Palatul Parlamentului 

reuniunea informală a miniștrilor mediului care a fost co-prezidată de viceprim-ministrul ministrul 

mediului Grațiela Leocadia Gavrilescu și de ministrul apelor și pădurilor, Ioan Deneș.  

La eveniment au participat miniștrii mediului din statele membre UE,  comisarul european pentru 

politici climatice și energie Miguel Arias Cañete comisarul european pentru mediu, afaceri maritime 

și pescuit – Karmenu Vella și reprezentanți ai Secretariatului general al Consiliului și  directorul 

executiv al Agenției Europene de Mediu. 

Agenda reuniunii a debutat cu o sesiune de lucru referitoare la schimbările climatice în cadrul 

căreia au fost identificate măsurile prioritare care vor fi luate la nivel european și internațional pentru 

reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Acestea se referă, pe de o parte, la reducerea 

consumului de energie și a utilizării anumitor produse cu amprenta de carbon mare, iar pe de altă 

parte, în mod indirect la alegerile cetățenilor care pot contribui la dezvoltarea unei economii circulare 

prin dezvoltarea unor modele de afaceri noi care vor asigura crearea de noi locuri de muncă și 

creștere economică. 

„(…)Sunt convinsă că aceste 

dezbateri vor trasa noi linii de acţiune 

în cadrul Consiliului Uniunii Europene 

şi vor consolida poziţia României la 

nivel european şi internaţional. Am 

discutat împreună cu omologii mei 

măsurile care vor fi luate la nivel 

european şi naţional pentru a stimula 

transformarea stilului nostru de viaţă şi crearea cadrului necesar pentru tranziţia către o societate 

REUNIUNEA INFORMALĂ A MINIȘTRILOR MEDIULUI 

20- 21 mai 2019,Bruxelles 
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neutră din punct de vedere al climei. Prioritatea mea, ca ministru al mediului este reducerea emisiilor 

gazelor cu efect de seră”, a declarat Grațiela Gavrilescu. 

În a doua sesiune de lucru a fost abordată tema biodiversității: „Rezultatele IPBES5 asupra 

Evaluării Globale ale Biodiversității și Serviciilor Ecosistemelor: Implicații pentru cadrul global și al 

Uniunii Europene pentru biodiversitate post 2020”. 

Miniștrii au propus integrarea obiectivelor privind biodiversitatea în politicile și strategiile 

sectoriale relevante în vederea consolidării cadrului global privind biodiversitatea post 2020 și a 

îndeplinirii obiectivelor strategiei UE privind biodiversitatea  pentru 2050. Totodată, a fost exprimată 

necesitatea de a transpune recomandările din raport în acțiuni pentru asigurarea conservării și 

utilizării durabile a biodiversității. 

Ultima zi a reuniunii a fost prezidată de către ministrul apelor și pădurilor Ioan Denes care a 

coordonat sesiunea de lucru cu tema managementul resurselor de apă – controlul poluării apei cu 

plastice/microplastice din râuri către mări. 

Având în vedere datele statistice care confirmă faptul că din aproximativ 25,8 milioane de tone  

de deșeuri din plastic care sunt generate anual în Europa, doar 30 % sunt colectate pentru reciclare, 

participanții la dezbatere au urmărit să identifice acțiunile și măsurile specifice economiei circulare 

care să fie întrepinse la nivel național și european în vederea reducerii deșeurilor de plastic de pe 

uscat, din aer și din mări. S-a exprimat susținerea pentru activitățile de cercetare și de inovare care 

vor permite pe termen lung identificare unor noi metode de concepție și producție care să respecte 

condițiile de reutilizare și reciclare. 

În acest context ministrul apelor și pădurilor Ioan Deneș a declarat: 

„(…) Am ales această tematică pentru dezbatere deoarece deșeurile din plastic și microplastic 

reprezintă o provocare a acestui secol, iar sursa principală o reprezintă uscatul de unde ajung, în 

final,transportate de râuri,  în mări și oceane. Eforturi comune ale tuturor factorilor implicați și o 

cooperare mai bună între producători, reciclatori, comercianți, consumatori și factori de decizie vor 

conduce la reducerea pagubelor ecologice  generate mediului acvatic al râurilor și  mediului marin și 

al pagubelor economice pentru comunitățile costiere, turism, și pescuit”.  

 

                                                           
5 The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services 
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Reuniunea Consiliului educație cultură tineret și sport din data de 22 mai 2019 s-a desfășurat 

sub egida președinției române a Consiliului  UE  și a fost co-prezidată de către ministrul tineretului și 

sportului dl Bogdan Matei și ministrul educației naționale dna Ecaterina Andronescu 

Consiliul a adoptat concluziile privind ”Tinerii și viitorul muncii„ în care sunt prezentate 

principalele probleme cu care se confruntă tinerii pe piața forței de muncă.  

Având în vedere contextul economic și social în schimbare s-a recunoscut că ocuparea forței de 

muncă reprezintă principala provocare. 

„Viitorul muncii” este un termen generic care descrie evoluția locurilor de muncă pe termen 

mediu și lung, determinată de factori precum: schimbările demografice, progresele în domeniul 

tehnologiei și al inovării, cererea de competențe superioare și un nivel mai ridicat de educație și 

formare . 

Au fost evidențiate problemele specifice de pe piața forței de muncă precum-incertitudinea, lipsa 

protecției sociale, condițiile precare la locul de muncă pentru. Pentru soluționarea acestora s-au 

propus măsuri precum:asigurarea unor sisteme de educație și formare de înaltă calitate, adaptabile și 

reactive, promovarea învățării pe tot parcursul vieții, asigurarea unor tranziții fără probleme de la 

școală la încadrarea în muncă și de la un loc de muncă la altul și promovarea accesului egal la locuri 

de muncă. 

De asemenea s-a reiterat angajamentul UE pentru  susținerea dezvoltării personale și creșterea 

autonomiei tinerilor, pentru consolidarea rezilienței și înzestrarea lor cu resursele necesare pentru a 

participa în societate. 

Consiliul a adoptat un proiect de rezoluție prin care au fost stabilite orientări privind guvernanța 

dialogului UE cu tinerii 

Acesta implică dialogul direct între factorii de decizie și tineri, consultarea tinerilor cu privire la 

teme relevante pentru aceștia și un parteneriat continuu în ceea ce privește guvernanța procesului 

la nivel local, național și european. 

REUNIUNEA CONSILIULUI EDUCAȚIE CULTURĂ TINERET ȘI SPORT 

22- 23 mai 2019,Bruxelles 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8754-2019-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8754-2019-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8760-2019-INIT/ro/pdf
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Inițiativa privind dialogul UE cu tinerii va contribui la îndeplinirea obiectivelor Strategiei UE 

pentru tineret prin: încurajarea participării tinerilor la viața democratică și civică și implicarea 

acestora în elaborarea acțiunilor și politicilor de tineret, consolidarea cetățeniei active, a 

competențelor și a sentimentului de apartenență al tinerilor la societate, garantând participarea  

tuturor tinerilor la elaborarea politicilor. 

 În continuare miniștrii au susținut o dezbatere pe tema Tinerii ca agenți ai democrației.  

Miniștrii au propus modalități prin care statele membre și instituțiile europene să consolideze 

angajamentul tinerilor față de principiile democratice și participarea acestora la viața democratică a 

UE și a statelor membre. În urma unui schimb de bune practici miniștrii au propus consolidarea rolului 

ONG-urilor și implicarea platformelor de comunicare socială în procesul de elaborare a politicilor. 

Consiliul a adoptat o recomandare privind o abordare globală a predării și învățării limbilor .  

Obiectivul recomandării este de a explora modalitățile prin care tinerii pot dobândi competențe 

în alte două limbi decât limba lor maternă/prima lor limbă însușită. În acest context recomandarea  

a evidențiat: 

- importanța de a se investi în procesul de învățare al limbilor străine cu un accent pe rezultatele 

învățării; 

- identificarea modalităților de îmbunătățire a învățării limbilor străine în învățământul 

obligatoriu și creșterea gradului de conștientizare cu privire la aceasta în școli. 

Miniștrii au adoptat  o recomandare a Consiliului privind sisteme de înaltă calitate de educație 

și îngrijire timpurie. Scopul recomandării este de a sprijini statele membre în eforturile lor de a 

îmbunătăți  accesibilitatea și calitatea sistemelor de educație și îngrijire timpurie, recunoscând  faptul 

că statele membre sunt principalele responsabile în acest domeniu. 

Consiliul a adoptat concluzii cu privire la punerea în aplicare a recomandării Consiliului privind 

parcursurile de actualizare a competențelor: noi oportunități pentru adulți. 

Consiliul invită statele membre : 

- să pună în practică măsuri durabile pe termen lung în materie de actualizare a 

competențelor și de reconversie profesională; 

- să adopte o abordare strategică coerentă în ceea ce privește furnizarea de competențe de 

bază adulților cu un nivel scăzut de competențe și/sau de calificare; 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8763-2019-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8638-2019-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7976-2019-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7976-2019-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8639-2019-INIT/ro/pdf
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- să-i sensibilizeze pe angajatori, în special  IMM-urile, cu privire la importanța actualizării 

competențelor  a reconversiei profesionale și a mecanismele de sprijin disponibile pentru dezvoltarea 

pregătirii adulților. 

Miniștrii au susținut o dezbatere pe tema ” Construirea viitorului Europei: contribuția educației 

și a formării la consolidarea coeziunii sociale”. În cadrul schimbului de opinii au fost invitați să 

identifice următoarele etape care trebuie parcurse în vederea dezvoltării spațiului european al 

educației până în 2025, în special în ceea ce privește consolidarea coeziunii sociale. 

În data de 23 mai 2019 Consiliul a adoptat concluzii cu privire la tinerele generații creative în 

caree s-au evidențiat importanța participării copiilor și tinerilor la activități culturale precum și 

importanța asigurării unei tranziții ușoare a acestora de la sistemul de învățământ la piața forței de 

muncă. În acest sens s-au propus următoarele măsuri: 

- promovarea accesului și participării copiilor și tinerilor la educația culturală cultură; 

- consolidarea cooperării trans sectoriale, cu accent pe sinergiile dintre cultură și educație; 

- facilitarea antreprenoriatului în rândul tinerilor în sectoarele culturale și creative; 

- stimularea apariției de noi talente tinere; 

- promovarea competențelor digitale și a alfabetizării mediatice. 

Miniștrii au adoptat, de asemenea, concluzii privind îmbunătățirea circulației transfrontaliere a 

operelor audiovizuale europene, cu accent pe coproducții.  

Recunoscând faptul că diversitatea culturală și lingvistică a Europei reprezintă un atu important 

pentru sectorul audiovizual european au fost propuse măsuri pentru  promovarea acesteia precum: 

- măsurile directe pentru încurajarea coproducțiilor; 

- crearea unui ecosistem favorabil dezvoltării coproducțiilor. 

Consiliul a susținut, pe baza unui document la președinției, o dezbatere intitulată „De la 

combaterea dezinformării la restabilirea încrederii cetățenilor UE în mass-media”. 

S-a evidențiat faptul că dezinformarea reprezintă o amenințare globală și au fost identificate 

următoarele măsuri pentru contracararea acesteia: 

-   promovarea unui jurnalism de calitate; 

-   introducerea cursurilor de formare pentru jurnaliști; 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8653-2019-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8653-2019-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8804-2019-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8806-2019-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8806-2019-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8808-2019-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8808-2019-INIT/en/pdf
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- creșterea nivelului de educație în domeniul mass-media și a gradului de sensibilizare a 

publicului cu privire la dezinformare. 

Consiliul adoptat concluzii privind accesul la sport al persoanelor cu dizabilități. Obiectivul 

principal al acestora îl reprezintă promovarea participării la activități sportive, în toate formele 

acestora, a persoanelor cu dizabilități, în conformitate cu obiectivul general de promovare a 

incluziunii sociale și cu principiile și obiectivele generale ale Convenției Națiunilor Unite privind 

drepturile persoanelor cu dizabilități. 

În contextul revizuirii rezoluției privind reprezentarea și coordonarea înaintea reuniunilor 

WADA6, miniștrii au adoptat o nouă rezoluție privind reprezentarea statelor membre ale UE în cadrul 

Consiliului fondator al WADA și coordonarea pozițiilor statelor membre înaintea reuniunilor WADA. 

Se reiterează faptul că statelor membre din UE le sunt alocate trei locuri în cadrul Consiliului fondator 

al WADA   și că acestea sunt reprezentate la nivel ministerial. 

 

 

 

 

 

Cea de 51-a reuniune a Consiliului Spațiului 

Economic European (SEE) s-a desfășurat sub egida 

președinției române a Consiliului UE și a fost prezidată 

de către dl Ștefan-Radu Oprea, ministrul român pentru 

mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat.  

În cadrul reuniunii miniștrii au adoptat concluzii cu 

privire la următoarele domenii: cooperarea în cadrul 

SEE, încorporarea actelor UE cu relevanță pentru SEE, 

energia și schimbările climatice, piața unică digitală, 

                                                           
6 World Anti-Doping Agency 

CONSILIUL SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN 

Luni, 20 mai 2019,Bruxelles 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8699-2019-REV-1/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8709-2019-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8709-2019-INIT/ro/pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/05/20/conclusions-of-the-51st-meeting-of-the-eea-council/
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programele UE, mecanismul financiar, comerțul cu produse agricole. 

Având în vederea raportul special al grupului interguvernamental privind schimbările climatice 

(IPCC) care a  indicat necesitatea imperativă de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră in toate 

sectoarele precum și a unor măsuri suplimentare de atenuare și adaptare, miniștrii și-au reafirmat 

angajamentul ferm față de Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice 

(COCONUSC) și în ceea privește punerea  în aplicare  a Acordul de la Paris. 

Consiliul SEE a evidențiat importanța bunei funcționări a pieții interne și a unei colaborări  

strânse a statelor AELS care fac parte din SEE (AELS-SEE) în elaborarea și dezvoltarea în continuare 

a politicilor și inițiativelor privind piața internă. De asemenea s-a exprimat faptul că punerea în 

aplicare a Strategiei privind piața unică digitală este un pas important în direcția finalizării pieței 

interne. 

Recunoscând importanța programelor UE la realizarea unei Europe competitive și inovatoare 

Consiliul SEE a apreciat contribuțiile financiare semnificative aduse de către  statele AELS –SEE prin 

intermediul Cadrului financiar multianual 2014-2020. 
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Premierul britanic Theresa May a făcut marți, 21 mai 2019, una din ultimele sale încercări în 

calitate de titular al guvernului de la Londra în direcția finalizării Brexit. Aceasta a anunțat că 

guvernul pe care îl conduce va include în proiectul de lege pentru retragerea din Uniunea Europeană 

cerinţa ca parlamentarii să voteze asupra organizării unui nou referendum pe tema Brexit. 

Theresa May a prezentat ceea ce ea însăși a numit „o ofertă în 10 puncte pentru toată lumea 

din Parlament”7 pentru a aproba legislația, inclusiv garanția unui vot pentru parlamentari cu privire 

la organizarea unui al doilea referendum.  

„(…)Recunosc forţa autentică şi sinceră a sentimentului din întreaga Cameră a Comunelor 

privind aceast aspect important. De aceea, guvernul va include în Legea Acordului de retragere o 

cerinţă de a vota dacă să aibă loc sau nu un al doilea referendum”, a spus ea, la câteva zile după ce 

a fost a anunțată intenția de a prezenta în Parlament, pentru a patra oară, în prima săptămână din 

luna iunie a.c., proiectul de lege privind implementarea acordului de retragere a Regatului Unit din 

Uniunea Europeană. 

„(...)Realitatea este că după trei încercări de a asigura acordul parlamentar, nu vom ieşi din 

Uniunea Europeană dacă nu avem un acord care să întrunească un sprijin transpartinic mai larg“, a 

                                                           
7 Planul în zece puncte al premierului britanic este disponibil aici. 

 

BREXIT 

Planul în zece puncte 

https://www.theguardian.com/politics/2019/may/21/may-offers-mps-vote-on-second-referendum-in-new-brexit-deal
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mai spus May într-un discurs în care şi-a prezentat oferta cu care speră să îi convingă pe 

parlamentari să susţină acordul negociat cu Bruxellesul. 

Oferta sa a fost privită deopotrivă cu susținere și cu scepticism din partea parlamentarilor 

britanici, critici venind îndeosebi din aripa conservatoare din care face parte dl Boris Johnson, unul 

dintre politicienii care se pregătește să o înlocuiască pe dna Theresa May în fruntea guvernului 

britanic. 

După amânarea unui vot în Parlament în luna 

decembrie a anului 2018, la 15 ianuarie 2019, 

membrii Parlamentului britanic au votat împotriva 

acordului, marcând cea mai dură înfrângere politică a 

unui guvern britanic în Parlament. La votul din 

ianuarie, 432 de parlamentari au votat împotriva 

acordului privind Brexit negociat de cabinetul lui 

May, 202 dintre aceștia exprimându-și 

susținerea. Intrarea Brexit-ului „în prelungiri” a 

devenit o certitudine pe 12 martie. Cu 17 zile înainte 

de termenul prevăzut inițial de 29 martie, membrii 

Parlamentului britanic au respins din nou acordul 

negociat de guvern și de Uniunea Europeană, cu o 

majoritate de 391 de parlamentari care au votat 

împotrivă, iar 242 pentru. Cu toate acestea, membrii 

Parlamentului britanic au respins, la 29 martie, 

pentru a treia oară acordul Brexit, cu 344 de voturi 

pentru și 286 de voturi împotrivă, în pofida apelului 

făcut de Theresa May care a promis că va demisiona 

din funcție pentru următoarea etapă a Brexit-ului în 

cazul în care parlamentarii vor adopta acordul. 

 

 

 

Dl Nigel Farage, ales membru al Parlamentului European pe lista Partidului Brexit, a declarat 

că își ca echipa sa să fie implicată în negocierile pentru Brexit și că se pregătește pentru alegeri 

generale. Partidul, lansat în luna februarie 2019 ca urmarea frustrării privind amânarea ieșirii 

Regatului Unit din Uniunea Europeană, a înregistrat o victorie nesperată. Partidul Brexit urmează să 

trimită în Parlamentul European 28 de deputați, câștigând 31,7% din sufragii la alegerile europene 

după numărarea voturilor din trei sferturi dintre districtele electorale. Liberal-democraţii par să fi 

ieşit pe locul al doilea, cu 20,5% din voturi, în timp ce Partidul Laburist ar ocupa locul al treilea, cu 

13,6% din sufragii. Partidul Theresei May, a obținut doar 9.2% din voturi, o scădere de 15% față de 

predecesorul scrutin electoral. 

 

 

Alegeri europarlamentare  
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Dna Theresa May și-a anunțat vineri, 24 mai 2019, la o zi distanță după ce britanicii au 

participat la alegerile europene, demisia din poziția de prim-ministru, punând astfel capăt 

speculațiilor referitoarele o eventuală plecare din funcție. 

„(…)Este în interesul țării să vină un nou prim-ministru. Voi demisiona din funcția de lider al 

Partidului Conservator pe 7 iunie pentru ca un nou lider să fie ales. (…) Va trebui ca succesorul meu 

să livreze rezultatele referendumului privind Brexit. (…)Această țară este o Uniune. Nu este doar o 

familie a patru națiuni. Dar o uniune de oameni – noi toți. Indiferent de fundalul nostru, de culoarea 

pielii noastre sau de cine ne place. Stăm împreună. Și împreună avem un viitor minunat. Politica 

noastră poate fi sub presiune, dar există atât de multe lucruri care sunt bune pentru această țară. 

Dna May a mai adăgat că a fost „onoarea vieții mele să fiu a doua femeie prim-ministru, dar cu 

siguranță nu ultima” și că a fost o „onoare să servesc țara pe care o iubesc”. 

Theresa May va demisiona din funcția de lider al Partidului Conservator vineri, 7 iunie, iar 

procesul de selecție a unui nou lider va începe săptămâna următoare. Astfel, May va fi în funcție 

pentru a-l primi pe președintele Donald Trump în vizita pe care liderul SUA o va efectua la Londra, 

la invitația Reginei Elisabeta a II-a, însă Marea Britanie va fi reprezentată de un nou prim-ministru 

la Consiliul European din 20-21 iunie, acolo unde este așteptată o decizie privind viitorul instituțiilor 

UE. 

Cancelarul german, Angela Merkel, și Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și-

au exprimat respectul pentru activitatea premierului britanic Theresa May și aprecierea pentru relația 

de lucru pe care au avut-o cu aceasta pe perioada mandatului său, ca urmare a anunțului făcut de 

aceasta privitor la demisia din fruntea guvernului Marii Britanii.  

Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a transmis reacția  șefului Comisiei Europene: 

,,Președintele Juncker a urmărit anunțul prim-ministrului în această dimineață fără o bucurie 

personală. Președintelui i-a plăcut foarte mult și a apreciat colaborarea cu premierul May și că 

Theresa May este o femeie curajoasă pentru care are un mare respect”. 

 

 

Demisia primului ministru al Marii Britanii 
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