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La 6 iunie 2019, statele membre ale UE au convenit să îi confere Comisiei Europene două mandate 

de negociere internațională pentru îmbunătățirea accesului transfrontalier la probele electronice în 

cadrul anchetelor penale, unul pentru negocierile cu Statele Unite ale Americii și unul pentru un 

al doilea protocol adițional la Convenția de la Budapesta a Consiliului Europei privind criminalitatea 

informatică. Ambele mandate includ dispoziții referitoare la garanții solide în materie de drepturi 

fundamentale privind protecția datelor, protecția vieții private și drepturile procedurale ale persoanelor 

suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale, care vor trebui să facă parte integrantă din orice 

acord viitor.  

Negocierile cu Statele Unite ale Americii: acordul ar trebui să abordeze conflictele juridice și să 

stabilească norme comune privind ordinele emise de o autoritate judiciară dintr-o țară pentru a se 

obține probe electronice deținute de un prestator de servicii în altă țară. De asemenea, acordul ar 

trebui să permită transferul direct și pe bază de reciprocitate al probelor electronice de către un 

prestator de servicii dintr-o țară către o autoritate solicitantă din altă țară. 

Probele electronice sunt necesare în aproximativ 85 % din anchetele penale, iar în două treimi 

dintre cazuri este necesar să se obțină probe din partea prestatorilor de servicii online stabiliți în altă 

țară. În prezent, cei mai mari prestatori de servicii își au sediul în SUA. Cererile adresate principalilor 

prestatori de servicii online continuă să fie tot mai numeroase, crescând cu 84 % în perioada 2013-

2018. 

Negocierile privind al doilea protocol adițional la Convenția de la Budapesta: Comisia a primit 

mandatul să inițieze negocieri în numele Uniunii Europene și al statelor sale membre privind viitorul 

protocol adițional referitor la criminalitatea informatică pentru a fi compatibil cu legislația UE, cu 

normele propuse de UE privind accesul transfrontalier la probele electronice. 

În ambele cazuri, mandatele impun includerea unor garanții solide și specifice privind protecția 

datelor, a vieții private și a drepturilor procedurale ale persoanelor suspectate sau acuzate în cadrul 

 UNIUNEA SECURITĂŢII 

Comisia este mandatată să înceapă negocierea normelor internaționale pentru 

obținerea de probe electronice 
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procedurilor penale, întemeiate pe drepturile fundamentale, libertățile și principiile generale ale 

dreptului UE prevăzute în tratate și în Carta drepturilor fundamentale. 

Comisia intenționează să lanseze negocierile cu SUA înainte de următoarea reuniune ministerială 

UE-SUA privind justiția și afacerile interne, care va avea loc la București, pe 19 iunie a.c. 

Negocierile privind al doilea protocol adițional la Convenția de la Budapesta au început din 2017, 

iar noutatea constă în faptul că negocierile vor fi purtate de Comisie în numele Uniunii Europene. 

Înainte de semnarea și încheierea unui acord, Comisia va trebui să obțină o autorizație separată 

din partea statelor membre. Parlamentul European va fi, de asemenea, informat și va trebui să își dea 

acordul înainte de semnarea și încheierea acordului. 

În plus, obiectivul Comisiei rămâne de a finaliza în primul rând normele interne ale UE privind 

accesul transfrontalier la probele electronice înainte de încheierea unor acorduri internaționale. 
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În data de 6 iunie 2019, Comisia Europeană a anunţat câştigătorii permiselor de călătorie din 

cadrul iniţiativei lansate în anul 2018 – DiscoverEU. 

În cadrul celei de-a treia runde a inițiativei 

DiscoverEU s-au înscris aproximativ 95 000 de tineri din 

toate statele membre ale UE. Înscrierile au avut loc pe 

parcursul a două săptămâni și s-au încheiat la 16 mai 

2019. Aproximativ 20 000 de europeni în vârstă de 18 

ani au fost selectați să primească un permis de călătorie 

DiscoverEU. Pentru România sunt alocate 762 de 

premise de călătorie. Acestea sunt calculate în raport 

cu populaţia totală înregistrată în 2018. 

Câștigătorii vor fi contactați în curând, astfel încât 

să își poată rezerva călătoriile. Ei vor avea posibilitatea 

de a călători, singuri sau în grupuri de maximum cinci 

persoane, între 1 august 2019 și 31 ianuarie 2020 pe o 

perioadă de până la 30 de zile. Majoritatea vor călători cu 

trenul, iar alte moduri de transport ar putea fi posibile 

doar în cazuri excepționale. 

Pe lângă permisul de călătorie, participanții vor primi sprijin tehnic și informații cu privire la 

diverse aspecte, cum ar fi metodele sustenabile de călătorie și rolul de ambasador al inițiativei 

DiscoverEU. În această calitate, participanții vor fi invitați să își împărtășească experiențele, fie pe 

platformele de comunicare socială (Instagram, Facebook și Twitter), fie printr-o prezentare susținută 

în cadrul școlii sau al comunității locale.  

În plus, toți participanții vor fi invitați să ia parte la primele întruniri DiscoverEU, care se vor 

desfășura în mai multe locuri din Europa și se vor concentra pe anumite teme, cum ar fi 

 INIŢIATIVE PENTRU TINERET 

DiscoverEU – încă 20 000 de tineri au șansa de a călători în Europa 

https://europa.eu/youth/discovereu/faq_ro#question-64614
https://europa.eu/youth/discovereu/faq_ro#question-64614
https://www.facebook.com/events/424233538139976/
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sustenabilitatea sau patrimoniul cultural. Prima întrunire, care va avea loc la Nijmegen (Țările de Jos), 

în perioada 12 și 13 iulie a.c., va avea ca temă sustenabilitatea. 

Comisia intenționează să lanseze următoarea rundă de înscrieri până la sfârșitul acestui an, alte 

20 000 de permise de călătorie urmând să fie puse la dispoziția tinerilor interesați. 

  
 

 

 

 

 

În data de 6 iunie 2019, Comisia Europeană a prezentat Raportul anual privind calitatea apelor 

pentru scăldat din Europa. Potrivit raportului peste 85 % din zonele pentru scăldat din Europa 

monitorizate anul trecut, au îndeplinit standardul de calitate „excelent” al Uniunii Europene, cel mai 

înalt și mai strict în ceea ce privește apa pentru 

scăldat. 

Totodată, acest raport realizat în 

colaborare cu Agenția Europenă de Mediu 

(AEM), a stabilit că marea majoritate – 95,4 % 

– din cele 21 831 de zone pentru scăldat 

monitorizate în cele 28 de state membre ale 

UE au îndeplinit cerințele minime de calitate 

prevăzute de normele UE. În plus, au fost 

incluse și 300 de zone pentru scăldat 

monitorizate în Albania și Elveția. 

Procentul zonelor pentru scăldat care 

respectă standardul de calitate „excelent”, cel 

mai strict, a crescut ușor : de la 85,0 % în 

2017 la 85,1 % anul trecut. Procentul zonelor 

care îndeplinesc standardul „suficient” a scăzut 

de la 96 % în 2017 la 95,4 % în 2018. Această 

scădere minoră a fost cauzată, cel mai 

probabil, de deschiderea unor zone noi de 

MEDIU 

Calitatea apelor pentru scăldat din Europa 

https://www.facebook.com/events/424233538139976/
https://www.eea.europa.eu/publications/european-bathing-water-quality-in-2018
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scăldat pentru care nu sunt încă disponibile cele patru sezoane de scăldat necesare astfel încât să 

poată fi clasificate în conformitate cu directiva. În 2018, 301 (1,3 %) din toate zonele pentru scăldat 

din UE, Albania și Elveția au fost clasificate ca având o calitate „nesatisfăcătoare” a apei. Acest nivel 

este puțin mai scăzut decât cel din 2017 de 1,4 %.  

Cerințele care trebuie îndeplinite în materie de apă pentru scăldat sunt prevăzute în Directiva UE 

aferentă. Punerea sa în aplicare a contribuit la îmbunătățirea considerabilă a calității apei pentru 

scăldat din Europa în ultimii 40 de ani. Prin monitorizarea și gestionarea eficace introduse de directivă 

și prin investițiile în tratarea apelor urbane uzate, s-a redus drastic volumul deșeurilor municipale și 

industriale netratate sau parțial tratate care ajung în apă. Normele prevăd obligația autorităților locale 

de a lua, pe parcursul sezonului de înot, eșantioane de apă de la locurile de scăldat identificate oficial. 

Eșantioanele sunt analizate pentru a se stabili prezența a două tipuri de bacterii, care indică existența 

unei poluări determinate de apele uzate sau de animale. 

Alte constatări importante: 

• În 4 țări, în cel puțin 95 % din zonele pentru 

scăldat au o calitate excelentă a apei: Cipru (99,1 % 

din totalul zonelor), Malta (98,9 % din toate zonele), 

Austria (97,3 % din toate zonele) și Grecia (97 % din 

toate zonele). 

• Toate zonele pentru scăldat din Cipru, 

Grecia, Letonia, Luxemburg, Malta, România și 

Slovenia au obținut cel puțin calificativul „satisfăcător” 

în 2018. În ROMÂNIA, 52% din apele pentru scăldat 

au îndeplinit standardul de calitate „excelent”. 

• Cele trei țări cu cel mai mare număr de zone 

pentru scăldat cu o calitate nesatisfăcătoare a apei sunt 

Italia (89 de zone de îmbăiere sau 1,6 %), Franța (54 

de zone sau 1,6 %) și Spania (50 de zone sau 2,2 %). 

În comparație cu 2017, numărul de zone cu apă pentru 

scăldat de calitate nesatisfăcătoare din Franța a scăzut (de la 80 în 2017 la 54 în 2018), în timp ce în 

Italia și Spania s-a înregistrat o sporire a acestora (de la 79 la 89 de zone în Italia și de la 38 la 50 de 

zone în Spania). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32006L0007
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32006L0007
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Contaminarea apei cu bacterii fecale continuă să reprezinte un risc pentru sănătatea umană, în 

special atunci când survine în zonele de îmbăiere. Practicarea înotului în lacuri sau pe plaje cu ape 

contaminate poate conduce la îmbolnăvire. Principalele surse de poluare sunt apa uzată și apa de 

scurgere provenită de la ferme și exploatații agricole. Acest tip de poluare se intensifică în perioadele 

de ploi abundente și inundații, din cauza revărsării canalizărilor și a deversării apelor de scurgere 

poluate în cursurile de apă și în mări. 

Toate statele membre ale UE, precum și Albania și Elveția își monitorizează zonele de îmbăiere 

în conformitate cu dispozițiile directivei UE privind apa de îmbăiere. Evaluarea calității apei de îmbăiere 

presupune monitorizarea valorilor a doi parametri microbiologici: Enterococi intestinali și Escherichia 

coli. Calitatea apei pentru scăldat este clasificată, în funcție de nivelurile de bacterii fecale detectate, 

ca fiind „excelentă”, „bună”, „satisfăcătoare” sau „nesatisfăcătoare”. În cazul în care apa este 

clasificată drept „nesatisfăcătoare”, statele membre ar trebui să ia măsuri precum interzicerea 

scăldatului sau sfătuirea populației să nu intre în apă, să furnizeze publicului informații detaliate și să 

ia măsuri corective adecvate. 

  

 

 

 

În data de 6 iunie 2019, Comisia Europeană a prezentat pachetul lunar de decizii în constatarea 

neîndeplinirii obligațiilor care urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit 

obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste 

decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de 

politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea 

corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor 

și al întreprinderilor. 

Totodată, Comisia Europeană a închis 97 de cazuri 

în care diferendele cu statele membre în cauză au fost 

soluționate fără a fi necesară continuarea procedurii de 

către Comisie. 

 

 

PACHETUL DE ACȚIUNI ÎN CONSTATAREA NEÎNDEPLINIRII OBLIGAȚIILOR  

PENTRU LUNA IUNIE A.C. 
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1. Mediu 

Scrisori de punere în întârziere: 

Deșeuri: Comisia îndeamnă 9 state membre să respecte integral normele UE privind 

reciclarea navelor 

Comisia a decis să inițieze proceduri în constatarea neîndeplinirii obligațiilor împotriva Croației, 

Ciprului, Germaniei, Greciei, Italiei, Portugaliei, ROMÂNIEI, 

Sloveniei și Suediei în ceea ce privește obligația acestora de a pune în 

aplicare integral legislația europeană privind reciclarea navelor 

(Regulamentul privind reciclarea navelor – Regulamentul (UE) nr. 

1257/2013). Regulamentul UE are ca scop reciclarea navelor mai ecologic 

și mai sigur, de a garanta că navele aflate sub autoritatea UE (care 

navighează sub pavilionul unui stat membru al UE) sunt reciclate într-un 

mod sigur și durabil. Este esențial ca statele membre să îndeplinească 

obligațiile esențiale care le revin în ceea ce privește desemnarea 

autorităților competente, a administrațiilor și a persoanelor de contact, 

precum și instituirea unor dispoziții de drept intern referitoare la implementarea acestor norme ale UE 

și a sancțiunilor aplicabile. Toate aceste obligații trebuiau îndeplinite până la 31 decembrie 2018, iar 

statele membre erau obligate să notifice Comisiei desemnările relevante și dispozițiile naționale de 

implementare până la aceeași dată.  

Cu toate acestea, până în prezent aceste state membre nu și-au îndeplinit obligațiile relevante 

sau le-au îndeplinit doar parțial. Prin urmare, Comisia a decis să trimită scrisori de punere în întârziere. 

Statele membre în cauză au acum la dispoziție două luni pentru a răspunde; în caz contrar, Comisia 

poate trimite un aviz motivat. 

Mediul marin: Comisia solicită Portugaliei să își protejeze apele marine 

Comisia Europeană îndeamnă Portugalia să respecte obligațiile de raportare privind starea 

ecologică a apelor marine în conformitate cu normele UE de instituire a unui cadru privind Strategia 

pentru mediul marin (Directiva 2008/56/CE). Acest act legislativ al UE oferă un cadru cuprinzător 

pentru protejarea mărilor și a oceanelor Uniunii Europene și pentru asigurarea faptului că resursele 

acestora sunt gestionate în mod durabil. Statele membre trebuiau să își reexamineze și să își 

actualizeze evaluarea privind starea ecologică a apelor în cauză, impactul activităților umane asupra 

mediului, determinarea stării ecologice bune și obiectivele lor de mediu până la 15 octombrie 2018. 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1257/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1257/oj
http://ec.europa.eu/environment/waste/ships/
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2008/56/oj
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Portugalia nu a prezentat Comisiei rapoarte în termenul stabilit. Prin urmare, Comisia a decis să trimită 

o scrisoare de punere în întârziere Portugaliei. Autoritățile portugheze au la dispoziție două luni pentru 

a răspunde; în caz contrar, Comisia poate trimite un aviz motivat.  

2. Piața internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri 

Scrisori de punere în întârziere: 

Piața unică: Comisia solicită unui număr de 28 de state membre să respecte normele 

UE privind serviciile 

Comisia Europeană a decis să trimită scrisori de punere în întârziere tuturor celor 28 de state 

membre, solicitându-le să își îmbunătățească ghișeele unice și să pună la dispoziție ghișee unice ușor 

de utilizat pentru furnizorii de servicii și pentru profesioniști. Ghișeele unice contribuie la realizarea 

unei piețe unice moderne pentru întreprinderi, care trebuie să poată accesa ușor informațiile de care 

au nevoie și să finalizeze procedurile administrative online. În conformitate cu Directiva privind 

serviciile, statele membre trebuie să instituie ghișee unice pentru a ajuta furnizorii de servicii și 

profesioniștii să depășească obstacolele administrative din calea accesului la activitățile de servicii.  

 În scrisorile de punere în întârziere, Comisia subliniază deficiențele în ceea ce privește modul în 

care cele 28 de state membre au implementat cerințele pentru ghișeele unice stabilite în Directiva 

privind serviciile și în Directiva privind recunoașterea calificărilor profesionale. Scrisorile abordează 

aspecte legate de calitatea și disponibilitatea online a informațiilor privind cerințele și procedurile 

relevante pentru furnizorii de servicii și pentru profesioniștii care doresc să își utilizeze drepturile pe 

piața unică. De asemenea, scrisorile se referă la semne de întrebare privind accesibilitatea și finalizarea 

online a procedurilor prin intermediul ghișeelor unice, inclusiv pentru utilizatorii transfrontalieri. Acesta 

este motivul pentru care respectarea Regulamentului UE privind identificarea electronică este, de 

asemenea, importantă. Statele membre au la dispoziție două luni pentru a răspunde argumentelor 

prezentate de Comisie. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită avize motivate. 

Facturare electronică: Comisia invită 12 state membre să 

transpună noile norme 

La 21 mai 2019, Comisia a decis să trimită o scrisoare de punere în 

întârziere către 12 state membre (Cipru, Finlanda, Franța, Grecia, Ungaria, 

Irlanda, Lituania, Luxemburg, ROMÂNIA, Slovacia, Slovenia și Spania) care 

nu au transpus încă normele UE privind facturarea electronică în domeniul 

https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/services-directive/in-practice/contact_ro
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2006/123/oj?locale=ro
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2006/123/oj?locale=ro
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2013/55/oj?locale=ro
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achizițiilor publice (Directiva 2014/55/UE) sau care nu au implementat încă standardul european 

de facturare electronică.  

Până la 17 aprilie 2019, autoritățile publice care efectuează achiziții publice în UE ar fi trebuit să 

adopte standardul european privind facturarea electronică și să poată primi și prelucra facturi 

electronice în consecință. Standardul UE contribuie la prelucrarea rapidă și automată a facturilor și a 

plăților electronice ale societăților, facilitează gestionarea contractelor de către societăți în orice stat 

membru și sporește atractivitatea achizițiilor publice pentru societăți. Pentru a ajuta statele membre 

în implementarea noului standard, Comisia a investit peste 33 de milioane EUR sub formă de granturi 

pentru sprijinirea adoptării unor soluții inovatoare de facturare electronică, precum automatizarea de 

la un capăt la altul, robotică și utilizarea inteligenței artificiale, inclusiv prin intermediul Mecanismului 

pentru interconectarea Europei (MIE) în ceea ce privește facturarea electronică. Cele 12 state membre 

au la dispoziție două luni pentru a răspunde argumentelor prezentate de Comisie; în caz contrar, 

Comisia poate decide să le trimită acestora câte un aviz motivat. Între timp, Comisia este pregătită să 

ajute în continuare statele membre pe parcursul acestui proces.  

O procedură de închidere 

Achiziții publice în domeniul apărării: Comisia închide un caz împotriva Italiei 

Comisia a decis să închidă o procedură în constatarea neîndeplinirii obligațiilor împotriva Italiei, 

referitoare la aplicarea de către această țară a normelor UE în materie de achiziții publice în domeniul 

apărării (Directiva 2009/81/CE). Prin trimiterea unei scrisori de punere în întârziere, Comisia a inițiat 

procedura în constatarea neîndeplinirii obligațiilor în ianuarie 2018. În scrisoarea respectivă, își 

exprimă îngrijorarea cu privire la atribuirea directă a unui număr de contracte în domeniul apărării, 

situație pe care Comisia o consideră contrară normelor UE în materie de achiziții publice în domeniul 

apărării. În urma unui dialog constructiv între Comisie și autoritățile italiene, precum și a măsurilor 

luate și a clarificărilor oferite de Italia, Comisia a decis să închidă procedura.  

3. Impozitare și uniune vamală 

Sesizări ale Curții de Justiție a Uniunii Europene 

Impozitare: Comisia trimite Austria în fața Curții pentru nerespectarea normelor UE în 

materie de TVA privind agențiile de turism 

Comisia a decis să trimită Austria în fața Curții de Justiție a UE pentru că nu aplică în mod corect 

normele speciale în materie de TVA privind agențiile de turism. Regimul special de TVA  aplicabil 

agențiilor de turism îndică că TVA trebuie aplicată doar marjelor realizate din vânzarea de servicii de 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2014/55/oj?locale=ro
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/eInvoicing
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2009/81/oj?locale=ro
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-357_en.htm
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/eu-vat-rules-topic/special-schemes_en#_Travel_agents
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călătorie către consumatori. În schimb, însă, agențiile de turism nu pot deduce TVA-ul pe care îl plătesc 

atunci când achiziționează servicii de la alte întreprinderi. Cu toate acestea, Austria nu aplică în mod 

corect norma în cauză, deoarece în prezent exclude din cadrul regimului serviciile de călătorie vândute 

altor întreprinderi. O asemenea excludere nu este permisă în temeiul normelor actuale ale UE și poate 

duce la denaturarea concurenței. De asemenea, Austria încalcă această dispoziție (Directiva TVA) prin 

calcularea TVA care trebuie plătită de agențiile de turism pe baza cifrei de afaceri totale din cadrul unei 

perioade fiscale. Jurisprudența UE (Comisia/Spania, cauza C-189/11) prevede, în mod clar, că baza 

de impozitare trebuie definită pentru fiecare vânzare în parte și nu calculată pe baza unui grup de 

vânzări.  

Impozitare: Comisia trimite Spania în fața Curții pentru impunerea de sancțiuni 

disproporționate pentru neraportarea activelor deținute în străinătate 

Comisia a decis să trimită Spania în fața Curții de Justiție a UE pentru impunerea unor sancțiuni 

disproporționate contribuabililor spanioli pentru neraportarea activelor deținute în alte state din UE și 

din SEE („Modelo 720”).  

În prezent, Spania impune contribuabililor rezidenți să transmită informații privind activele pe 

care le dețin în străinătate. Acestea includ proprietăți, conturi bancare și active financiare. 

Nerespectarea obligației de a transmite aceste informații la timp și integral face obiectul unor sancțiuni 

mai mari decât cele pentru încălcări similare într-o situație pur internă, care pot chiar depăși valoarea 

activelor deținute în străinătate. Comisia consideră că astfel de sancțiuni pentru respectarea incorectă 

sau tardivă a acestei obligații de informare legitime sunt disproporționate și discriminatorii. Ele pot 

descuraja întreprinderile și persoanele fizice să investească sau să se deplaseze dincolo de frontiere în 

cadrul pieței unice. În consecință, aceste dispoziții intră în conflict cu libertățile fundamentale din UE, 

precum libera circulație a persoanelor, libera circulație a lucrătorilor, libertatea de stabilire, libertatea 

de a presta servicii și libera circulație a capitalurilor.  

Avize motivate: 

Impozitare: Comisia solicită Poloniei să își alinieze la normele UE practicile naționale 

privind scutirile aplicate alcoolului importat utilizat la fabricarea de medicamente 

Comisia a decis să trimită un aviz motivat Poloniei pentru faptul că nu permite importatorilor de 

alcool utilizat la fabricarea de medicamente să beneficieze de o scutire obligatorie de la plata accizelor 

în cazul în care nu aleg regimul suspensiv de accize. Normele poloneze actuale nu permit rambursarea 

accizei plătite pentru importul de alcool etilic utilizat la fabricarea de medicamente după achitarea 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2006/112/oj?locale=ro
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-189/11
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accizei. Această practică încalcă dispozițiile legislației UE privind armonizarea structurilor accizelor la 

alcool și băuturi alcoolice, precum și principiul proporționalității (Directiva 92/83/CEE a Consiliului). 

Dacă Polonia nu ia măsuri în următoarele două luni, Comisia poate decide să trimită cazul în fața Curții 

de Justiție a UE. 

Impozitare: Comisia solicită Ungariei să alinieze nivelul accizelor percepute pentru 

țigarete la pragul minim al UE 

Comisia Europeană a decis să trimită un aviz motivat Ungariei pentru faptul că nu a atins pragul 

minim al UE pentru accizele la țigarete, stabilit de normele UE privind tutunul prelucrat (Directiva 

2011/64/UE a Consiliului). Normele actuale, care au scopul de a asigura buna funcționare a pieței 

interne și un nivel ridicat de protecție a sănătății umane, impun statelor membre să perceapă o acciză 

la țigarete de cel puțin 60 % din prețul mediu de vânzare cu amănuntul, ponderat, aplicabil al 

țigaretelor. Ungariei i s-a acordat o perioadă de tranziție lungă, până la 31 decembrie 2017, pentru a 

crește treptat acciza la țigarete și pentru a atinge pragul minim obligatoriu. Până în prezent, acciza 

aplicată de Ungaria rămâne sub pragul respectiv, generând denaturări ale concurenței cu alte state 

membre și în contradicție cu politica UE de protecție a sănătății. Dacă Ungaria nu ia măsuri în 

următoarele două luni, Comisia poate decide să trimită cazul în fața Curții de Justiție a UE.  

Scrisori de punere în întârziere: 

Impozitare: Comisia solicită Ciprului să își modifice normele privind autovehiculele 

importate 

Comisia a decis să trimită Ciprului o scrisoare de punere în întârziere pentru imobilizarea 

autovehiculelor. Legislația cipriotă prevede imobilizarea la fața locului a autovehiculelor, fără niciun 

avertisment prealabil, atunci când nu au fost respectate normele de import și de înmatriculare 

temporare. De asemenea, în anumite cazuri pot fi impuse amenzi administrative, care este posibil să 

depășească valoarea vehiculului în sine. Statele membre trebuie să respecte legislația UE și principiile 

sale generale, inclusiv principiul proporționalității; Curtea de Justiție a Uniunii Europene a susținut în 

mod repetat că măsurile sau sancțiunile administrative nu trebuie să depășească ceea ce este strict 

necesar și trebuie să fie în conformitate cu libertățile consacrate prin articolul 45 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene. Dacă Ciprul nu ia măsuri în următoarele două luni, Comisia poate 

trimite autorităților un aviz motivat. 

 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1992/83/oj?locale=ro
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2011/64/oj?locale=ro
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2011/64/oj?locale=ro
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008E045:ro:HTML
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Impozitarea autovehiculelor: Comisia solicită Maltei să își modifice legislația privind 

taxa anuală de circulație pentru autovehicule 

Comisia a decis să trimită o scrisoare de punere în întârziere Maltei, prin care îi solicită să își 

modifice normele privind impozitarea autovehiculelor. În temeiul legislației malteze în vigoare, 

autovehiculele înmatriculate după 1 ianuarie 2009 și importate din alte state membre sunt supuse 

unei taxe mai mari decât autovehiculele similare înmatriculate în Malta înainte de data respectivă, 

chiar și atunci când autovehiculul importat a fost deja înmatriculat în alt stat membru. Comisia 

consideră că legislația malteză nu este compatibilă cu legislația UE. Potrivit jurisprudenței Curții de 

Justiție a UE, legislația UE este încălcată atunci când taxele rutiere sunt calculate pe baza unor criterii 

diferite, ducând la impunerea unor taxe mai mari pentru autovehiculele importate din alte state 

membre față de autovehiculele care nu sunt importate. Autoritățile malteze au la dispoziție două luni 

pentru a răspunde; în caz contrar, Comisia poate trimite un aviz motivat. 

 

 

 

 

 

Comisia Europeană a prezentat în data de 5 iunie a.c. recomandările specifice fiecărei țări pentru 

2019, în care sunt definite orientările de politică economică adresate tuturor statelor membre ale UE 

pentru următoarele 12-18 luni. Comisia a recomandat, totodată, închiderea procedurii aplicabile 

deficitelor excesive în cazul Spaniei și adoptă o serie de documente în temeiul Pactului de stabilitate 

și de creștere.  

Economia europeană este în creștere pentru al șaptelea an consecutiv și sunt semne că această 

tendință se va menține și în 2020, economiile tuturor statelor membre fiind în expansiune în ciuda 

condițiilor mai puțin favorabile și a incertitudinilor de la nivel mondial. Numărul persoanelor care au 

un loc de muncă a atins o cifră record, iar rata șomajului nu a fost niciodată mai scăzută. Există însă 

în continuare decalaje importante între țări, regiuni și categorii de populație.  

În acest context, Comisia invită statele membre să continue să progreseze aşa cum s-a întâmplat 

în ultimii ani. Aplicarea unor reforme eficace, însoțite de strategii de investiții bine țintite și de politici 

 SEMESTRUL EUROPEAN 2019 - PACHETUL DE  PRIMĂVARĂ  

 

Comisia publică recomandări adresate statelor membre în vederea promovării 

creșterii economice durabile și favorabile incluziunii 
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fiscal-bugetare responsabile, funcționează, în continuare, ca o busolă care ghidează cu succes procesul 

de modernizare a economiei europene. 

 

Recomandările specifice fiecărei țări 

din 2019 

Recomandările publicate oferă orientări 

statelor membre menite să le permită 

acestora să abordeze, în mod adecvat, 

provocările economice și sociale mai noi sau 

mai vechi cu care se confruntă și să își atingă 

cele mai importante obiective comune de 

politică. Conținutul recomandărilor reflectă 

prioritățile generale stabilite în Analiza anuală 

a creșterii pentru 2019 și în recomandarea din 

2019 privind politica economică a zonei euro, 

publicată în luna noiembrie a.c. Aceste 

recomandări se bazează pe analiza detaliată 

a rapoartelor de țară publicate în luna 

februarie a.c. și pe evaluarea programelor 

naționale prezentate în luna aprilie a.c. 

Încetinirea creșterii economice la nivel 

mondial face și mai imperioasă necesitatea 

continuării reformelor structurale, 

acordându-se prioritate celor care vizează o 

creștere durabilă și favorabilă incluziunii. 

Statele membre ar trebui să promoveze 

convergența socială în conformitate cu Pilonul 

european al drepturilor sociale. Astfel cum se 

precizează în recomandarea privind zona 

euro, statele membre ar trebui, de asemenea, 

să încerce să realizeze o reechilibrare mai 

simetrică între statele din zona euro și să își 

continue eforturile de consolidare a pieței 

unice și de aprofundare a uniunii economice 

și monetare a Europei. 

Recomandările specifice fiecărei țări din 

2019 pun accent pe identificarea nevoilor de 

investiții naționale și pe prioritatea dată 

acestora și acordă o atenție specială 

disparităților regionale și teritoriale. Această 

abordare reflectă analiza aprofundată a 

nevoilor de investiții și a blocajelor 

identificate pentru fiecare stat membru în 

rapoartele de țară publicate la începutul 

acestui an și ar trebui să permită stabilirea de 

priorități în ceea ce privește utilizarea 

fondurilor UE în viitorul buget al UE pe termen 

lung, cadrul financiar multianual pentru 

perioada 2021-2027. 

În recomandările pentru ROMÂNIA s-a 

semnalat o încetinire a creşterii - creșterea 

reală a PIB s-a redus în 2018, după un maxim 

atins în anul 2017. Creșterea a fost 

determinată de consumul privat, investițiile și 

exporturile nete care au exercitat o influență 

negativă. Reducerea moderată va continua în 

2019 și 2020. Piața forței de muncă este de 

așteptat să rămână strânsă, dar inflația va fi 

redusă de la nivelul maxim al anului 2018. Se 

estimează că deficitul bugetar va continua să 

https://ec.europa.eu/info/publications/2019-european-semester-annual-growth-survey_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2019-european-semester-annual-growth-survey_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2019-european-semester-annual-growth-survey_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2019-european-semester-annual-growth-survey_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_ro
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_ro
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ecfin_forecast_spring_070519_ro_en.pdf
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crească, determinat de cheltuielile cu salariile 

și pensiile publice. 

Progrese în ceea ce privește 

punerea în aplicare a recomandărilor 

De la lansarea Semestrului european în 

2011 statele membre au înregistrat cel puțin 

unele progrese în ceea ce privește punerea în 

aplicare a peste două treimi din 

recomandările specifice care le-au fost 

adresate. 

S-au realizat progrese mai ales în 

sectorul serviciilor financiare și al politicilor de 

ocupare a forței de muncă, în timp ce 

recomandărilor referitoare la lărgirea bazei de 

impozitare, la serviciile de sănătate, precum 

și la concurența în domeniul serviciilor nu li s-

a dat curs decât într-o măsură foarte mică. 

Având în vedere provocările economice 

și sociale cu care se confruntă în continuare și 

riscul unei deteriorări a perspectivelor 

economice, o aplicare mai fermă a reformelor 

în toate domeniile este prezentată ca fiind 

esențială pentru consolidarea rezilienței 

economiilor UE. 

 

 

Dezechilibrele macroeconomice 

continuă să fie corectate 

Progrese se înregistrează în continuare 

în ceea ce privește corectarea dezechilibrelor 

macroeconomice, dar este necesar să se 

întreprindă acțiuni suplimentare. În unele 

state membre, nivelul datoriei publice și 

private continuă să fie mai ridicat ca oricând, 

ceea ce reduce marja de manevră pentru a 

face față șocurilor negative. În alte state 

membre se observă semnele unei posibile 

supraîncălziri datorate creșterii dinamice a 

prețurilor la locuințe și creșterii costului unitar 

al muncii. Toate statele membre au nevoie să 

ia măsuri suplimentare pentru a susține 

creșterea productivității, a stimula investițiile 

și a promova creșterea potențială. 

În luna februarie a.c., Comisia a 

concluzionat că 13 state membre se 

confruntau cu dezechilibre (Bulgaria, Croația, 

Franța, Germania, Irlanda, Portugalia, 

Spania, Țările de Jos, ROMÂNIA și Suedia) 

iar trei dintre acestea se confruntau cu 

dezechilibre excesive (Cipru, Grecia și Italia). 

Ca și în anii precedenți, aceste dezechilibre 

necesită o monitorizare specifică, 

permanentă, în cadrul procedurii privind 

dezechilibrele macroeconomice.
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Orientări și decizii în contextul Pactului de stabilitate și de creștere 

Pe baza evaluării programelor de stabilitate și de convergență pentru 2019, Comisia a luat o serie 

de măsuri în temeiul Pactului de stabilitate și de creștere. Totodată, a recomandat abrogarea procedurii 

aplicabile deficitelor excesive în cazul Spaniei. Odată ce Consiliul va lua această decizie, toate 

procedurile aplicabile deficitelor excesive care datează din perioada crizei vor fi închise. În 2011, un 

număr de 24 de state membre făceau obiectul componentei corective a pactului. 

Comisia a adoptat, de asemenea, rapoarte pentru Belgia, Franța, Italia și Cipru în 

temeiul articolului 126 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), în care 

analizează respectarea de către aceste state a criteriilor referitoare la nivelul deficitului și al datoriei 

stipulate în tratat. În cazul Italiei, raportul concluzionează că nivelul datoriei justifică procedura 

aplicabilă deficitelor excesive.  

Ungaria și ROMÂNIA fac obiectul unei proceduri aplicabile abaterilor semnificative începând din 

2018 și, respectiv, din 2017. Comisia a adresat un avertisment celor două state și sugerează Consiliului 

să recomande corectarea. 

Comisia a adoptat, de asemenea, al treilea raport de supraveghere consolidată privind 

Grecia care este elaborat după încheierea programului de sprijin pentru stabilitate inițiat pentru 

această țară în cadrul Mecanismului european de stabilitate. În raport se constată că într-o primă 

etapă după încheierea programului în august 2018, Grecia a făcut pași înainte promițători, dar remarcă 

faptul că punerea în aplicare a reformelor a încetinit în ultimele luni și că nu există o consecvență între 

anumite măsuri și angajamentele asumate față de partenerii europeni, ceea ce pune în pericol 

atingerea țintelor bugetare convenite. 

Recomandările specifice fiecărei țări se bazează pe prioritățile mai ample identificate în discursul 

președintelui Comisiei privind starea Uniunii și în analiza anuală a creșterii. Acestea sunt revizuite în 

fiecare an pentru a reflecta progresele realizate și evoluția situației. Statele membre ale zonei euro 

primesc și ele recomandări privind politica economică a zonei euro. Recomandările formulate în cadrul 

Semestrului european sunt coerente cu viziunea pe termen mai lung prezentată în Strategia Europa 

2020. 

În luna februarie, Comisia a prezentat o analiză detaliată a situației economice și sociale din 

fiecare stat membru, sub forma rapoartelor de țară, în cadrul pachetului de iarnă 2019 al semestrului 

european. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:12008E126&from=RO
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/preventive-arm/significant-deviation-procedure_ro
https://ec.europa.eu/info/publications/enhanced-surveillance-report-greece-may-2019
https://ec.europa.eu/info/publications/enhanced-surveillance-report-greece-may-2019
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_ro
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_ro
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1389_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1389_ro.htm
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În luna aprilie, statele membre și-au prezentat programele naționale de reformă și programele 

de stabilitate (în cazul țărilor din zona euro) sau programele de convergență (în cazul țărilor din afara 

zonei euro), inclusiv măsurile luate în urma „pachetului de iarnă”. 

Recomandările publicate în data de 5 iunie a.c. se bazează pe aceste dialoguri, pe programele 

naționale, pe datele elaborate de către Eurostat și pe Previziunile economice din primăvara anului 

2019 pe care Comisia le-a publicat recent. 

În continuare, Comisia invită Consiliul să adopte recomandările specifice fiecărei țări și solicită 

statelor membre să le pună în aplicare integral și în timp util. Comisia va continua să comunice cu 

părțile interesate pentru a asigura asumarea pe scară largă a reformelor necesare, precum și 

monitorizarea și punerea în aplicare eficace a acestora. Miniștrii din UE urmează să poarte discuții cu 

privire la recomandările specifice fiecărei țări înainte ca acestea să fie adoptate de către șefii de stat 

sau de guvern din UE. Statelor membre le revine apoi sarcina de a pune în aplicare aceste recomandări 

prin intermediul politicilor lor economice și bugetare naționale. Recomandările specifice fiecărei țări și 

analiza subiacentă din rapoartele de țară vor servi, de asemenea, ca bază analitică pentru programarea 

fondurilor politicii de coeziune a UE în perioada 2021-2027. 

 

 

 

 

 

 

În data de 5 iunie 2019, Comisia a făcut o propunere de buget în valoare de 168,3 miliarde EUR 

pentru 2020 având ca obiectiv sporirea competitivității economiei europene, precum și promovarea 

solidarității și a asigurării securității în UE și dincolo de granițele acesteia. 

Acesta este cel de al șaptelea și ultimul buget din cadrul actualului buget pe termen lung al UE 

pentru perioada 2014-2020 și se înscrie în limitele prevăzute. A fost conceput astfel încât să 

optimizeze finanțarea programelor existente și a noilor inițiative, precum și să stimuleze valoarea 

adăugată europeană în conformitate cu prioritățile Comisiei Juncker. 

 BUGETUL UE PENTRU 2020 

 

Comisia se concentrează asupra locurilor de muncă, creșterea economică și 

asigurarea securității 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2388_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2388_ro.htm
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Conform propunerii Comisiei, banii din cadrul bugetului pentru 2020 vor fi direcționați către 

următoarele domenii prioritare: economia competitivă și tineretul, consolidarea securității și a 

solidarității, în UE și dincolo de granițele acesteia, și schimbările climatice. 

Un procentaj de 21 % din bugetul total propus pentru 2020 va fi destinat combaterii schimbărilor 

climatice. Acest lucru este în concordanță cu obiectivul de a cheltui 20 % din bugetul actual pe termen 

lung al UE pentru activități care combat schimbările climatice. 

Investițiile într-o economie competitivă și în tineret 

Cele peste 83 de miliarde EUR în credite de angajament vor stimula creșterea economică și 

regiunile europene și vor sprijini tineretul. Din acestea: 

• 13,2 miliarde EUR pentru cercetare și inovare în întreaga Europă în cadrul programului 

Orizont 2020 – tranșa finală și cea mai mare a programului de cercetare și inovare al UE (+6,4 % față 

de 2019) – inclusiv faza-pilot finală a Consiliului european pentru inovare, pentru a sprijini inovatorii 

de vârf, întreprinderile mici și oamenii de știință având potențialul de a se dezvolta rapid în Europa și 

la nivel mondial; 

• 2,8 miliarde EUR pentru educație în cadrul programului Erasmus+; 

• 117 milioane EUR pentru inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri”, cu scopul de a sprijini 

tinerii care locuiesc în regiuni în care rata șomajului este ridicată (finanțarea totală alocată acestei 

inițiative în perioada 2014-2020 atingând astfel 4,5 miliarde EUR); 

• 1,2 miliarde EUR (+75 % față de 2019) pentru sistemul european global de navigație prin 

satelit Galileo – cu scopul de a-i permite acestuia să își extindă în continuare gradul de utilizare, de la 

700 de milioane de utilizatori în întreaga lume în prezent la 1,2 miliarde de utilizatori până la sfârșitul 

anului 2020; 

• 255 de milioane EUR pentru Programul european de dezvoltare industrială în domeniul 

apărării (EDIDP), cu scopul de a stimula întreprinderile europene să colaboreze pentru a dezvolta 

produse și tehnologii de apărare. EDIDP oferă posibilitatea de a testa cooperarea în domeniul apărării 

la nivelul UE în cadrul perioadei bugetare curente, până la crearea unui veritabil Fond european de 

apărare în 2021. 

Consolidarea securității și a solidarității în UE și dincolo de granițele acesteia 

Multe dintre provocările cu care se confruntă Europa nu se opresc la frontiere. UE a utilizat în 

mod repetat toată flexibilitatea de care dispunea în cadrul bugetului pentru a face față dezastrelor, 
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pentru a aborda provocările legate de migrație și pentru a consolida frontierele externe ale UE. Prin 

mobilizarea diverselor sale instrumente, bugetul UE pentru 2020 va continua să investească în 

solidaritate și în securitate atât în interiorul Europei, cât și dincolo de granițele acesteia; 

• 420,6 milioane EUR (+34,6 % față de 2019) alocate Agenției Europene pentru Poliția de 

Frontieră și Garda de Coastă (Frontex), ca urmare a acordului la care au ajuns, în martie 2019, 

Parlamentul European și Consiliul, vizând înființarea, până în 2027, a unui corp permanent de 10 000 

de polițiști de frontieră; 

• 156,2 milioane EUR alocate noului program rescEU (o modernizare a actualului mecanism 

de protecție civilă) pentru a face față în mod mai eficient cutremurelor, incendiilor forestiere și altor 

dezastre. Acest lucru va contribui la constituirea unei rezerve de capacități de răspuns la nivelul UE, 

de exemplu avioane și elicoptere pentru stingerea incendiilor forestiere, precum și la asigurarea 

capacității medicale de urgență; 

• 560 de milioane EUR alocate persoanelor aflate în dificultate în Siria, precum și refugiaților 

și comunităților-gazdă ale acestora din regiune. Acesta este răspunsul bugetar la un angajament 

asumat la Conferința „Bruxelles III” privind viitorul Siriei în 2019 (bugetul UE pentru 2019 prevede 

deja finanțare pentru Siria în valoare de 2,01 miliarde EUR); 

• Sprijinirea, în continuare, a dezvoltării sistemului de intrare/ieșire, a Sistemului european 

de informații și de autorizare privind călătoriile, a Sistemului de informații Schengen modernizat și a 

Fondului european pentru dezvoltare durabilă, cu obiectivul general de a îmbunătăți 

interoperabilitatea sistemelor de informații ale UE pentru a asigura siguranța cetățenilor UE. 

Un buget care să permită obținerea de rezultate 

Garantarea faptului că fiecare euro din bugetul UE creează o valoare adăugată pentru cetățenii 

UE reprezintă o prioritate-cheie pentru Comisia Europenă. Acest lucru reprezintă, de asemenea, un 

obiectiv esențial al propunerii Comisiei pentru următorul buget pe termen lung al UE aferent perioadei 

2021-2027. 

Alături de proiectul de buget, Comisia a publicat o prezentare generală a performanțelor pentru 

fiecare dintre programele finanțate din bugetul UE.  
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Comisia a publicat la 5 iunie 2019 raportul anual privind modul în care instituțiile UE și statele 

membre au aplicat Carta drepturilor fundamentale a UE.  Cu ocazia împlinirii a 10 ani de când se 

aplică dispoziţiile cartei, Comisia a publicat și un sondaj Eurobarometru privind gradul de cunoaștere 

a cartei de către cetățeni. Datorită cartei, în ultimii zece ani s-a dezvoltat o cultură a drepturilor 

fundamentale în activitatea instituțiilor UE. Cu toate acestea, Carta nu este încă utilizată la întregul 

său potențial de către lanțul de asigurare a respectării legii și este puțin cunoscută. 

Raportul arată că factorii de decizie europeni sunt din ce în ce mai conștienți de importanța 

asigurării faptului că inițiativele legislative sunt conforme cu carta, iar UE a adoptat numeroase 

inițiative de protecție a drepturilor fundamentale ale cetățenilor, cum ar fi Regulamentul general 

privind protecția datelor. 

Autoritățile naționale, inclusiv instanțele, au obligația de a ține seama de dispozițiile cartei atunci 

când aplică legislația UE. Numărul trimiterilor la dispozițiile cartei de către Curtea de Justiție a UE este 

substanțial mai mare, de la 27 în 2010 la 356 în 2018. De asemenea, instanțele naționale fac trimitere 

la cartă în hotărârile pe care le pronunță și îi solicită tot mai frecvent Curții de Justiție a UE orientări 

pe această temă. 

Cu toate acestea, carta nu este încă utilizată la întregul său potențial și este puțin cunoscută, în 

special la nivel național. Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE evidențiază lipsa unor politici 

naționale care să promoveze sensibilizarea cu privire la cartă și punerea ei în aplicare. 

 Carta drepturilor fundamentale a UE 

 

Raportul anual al Comisiei privind Carta drepturilor fundamentale a UE, cu ocazia 

împlinirii a 10 ani de aplicare a acesteia 

Carta drepturilor 

fundamentale a  

Uniunii Europene 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018_annual_report_charter_en_0.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2222
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights/application-charter/annual-reports-application-charter_en
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-3889_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-3889_ro.htm
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 Sondajul publicat cu această ocazie arată că, deși situația s-a îmbunătățit ușor din 2012, doar 

4 din 10 cetățeni au auzit de cartă și doar 1 din 10 este familiarizat cu prevederile acesteia. 6 din 10 

cetățeni ar dori mai multe informații cu privire la drepturile prevăzute de cartă și la organismele cărora 

pot să li se adreseze în cazul în care le sunt încălcate drepturile. 
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În ceea ce privește aplicarea Cartei în 2018, raportul menționează inițiative-cheie ale UE, cum 

ar fi: 

• instituirea unei protecții a avertizorilor de integritate la nivelul UE (standarde minime pentru 

a garanta un nivel ridicat de protecție a avertizorilor de integritate), 

• promovarea drepturilor electorale (măsuri de promovare a unor alegeri libere și 

echitabile, Comunicarea privind dezinformarea și invitația adresată platformelor online și 

sectorului publicității să ia măsuri pentru a combate știrile false) și 

• combaterea discursurilor de incitare la ură din mediul online ( monitorizarea impactului 

Codului de conduită privind combaterea discursurilor de incitare la ură din mediul online). 

În cele din urmă, raportul arată că situația actuală poate fi îmbunătățită, în special la nivel 

național. Nerespectarea statului de drept și a legislației în materie de azil au fost și rămân aspecte 

problematice în unele părți ale UE. 

 

Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, la 1 decembrie 2009, Carta drepturilor 

fundamentale a devenit obligatorie din punct de vedere juridic. De atunci, Comisia Europeană a 

publicat un raport anual privind aplicarea cartei. Rapoartele anuale monitorizează progresele 

înregistrate în domeniile în care UE are competență să acționeze, arătând cum s-a ținut cont de 

dispozițiile cartei în practică, în special atunci când s-au propus noi norme legislative la nivelul UE. 

Raportul abordează rolul pe care instituțiile UE și autoritățile statelor membre îl joacă pentru ca 

drepturile fundamentale să devină o realitate palpabilă în viața oamenilor. 

Comisia colaborează cu autoritățile competente la nivel național, local și la nivelul UE pentru o 

mai bună informare a cetățenilor cu privire la drepturile lor fundamentale și la organismele care îi pot 

ajuta în cazul în care le-au fost încălcate drepturile. Informațiile practice sunt disponibile pe portalul e-

justiție. 

 
 

 

 

 

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3441_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3441_ro.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A52018DC0637
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A52018DC0637
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-tackling-online-disinformation-european-approach
https://ec.europa.eu/commission/news/code-practice-against-disinformation-2019-jan-29_en
https://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=54300
https://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=54300
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_fr
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_fr
https://e-justice.europa.eu/
https://e-justice.europa.eu/
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În contextul exercitării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene s-a desfășurat 

la București reuniunea informală a miniștrilor agriculturii care a fost prezidată de către ministrul 

agriculturii și dezvoltării rurale dl Petre Daea. La eveniment au participat și comisarul european pentru 

agricultură și dezvoltare rurală, Phil Hogan, Directorul General al Comisiei Europene, Jerzy Plewa și 

directorul general al Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene Angel Boixareu Carrera. 

Tema principală a reuniunii a fost  ”Cercetarea în agricultură și bioeconomia – Crearea de 

sinergii”. 

Agenda de lucru a fost structurată pe două 

paneluri de discuții : ” Cercetarea în agricultură și 

implementarea inovării”  și „Bioeconomia – instrument 

principal în dezvoltarea rurală”. 

În contextul  reformei  politicii agricole comune 

(PAC) s-a exprimat importanța cercetării agricole și a 

bioeconomiei pentru îndeplinirea obiectivelor de 

dezvoltare durabilă. S-a evidențiat faptul că 

bioeconomia și cercetarea în agricultură reprezintă 

priorități-cheie menite să permită fermierilor din țările 

UE alinierea la standardele tot mai înalte impuse de 

PAC, mai ales la cele de  mediu și climă. 

De asemenea, s-a propus asigurarea instrumentelor adecvate  care să asigure transmiterea către 

fermieri a cunoștințelor  și  rezultatelor acestor cercetări. În cadrul unui schimb de opinii miniștrii  au 

urmărit să  identifice un nou model de afaceri  viabil  în sectorul bioeconomiei. 

În continuare s-a reliefat necesitatea ca noua PAC să acorde o importanță sporită construirii unui 

sistem funcțional de cunoaștere și inovare agricolă (AKIS)1, cooperării și integrării sectorului primar în 

lanțurile de valori bioeconomice pentru asigurarea dezvoltării durabile. S-a subliniat rolul cercetării în 

                                                           

1 Agricultural knowledge and innovation systems. 

CONSILIUL AGRICULTURĂ ŞI PESCUIT  

Marţi, 4 iunie 2019, Bucureşti 
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dezvoltarea soluțiilor pentru un viitor care să respecte obiectivele europene și pe cele de dezvoltare 

durabilă, în conformitate cu specificul local. 

Președinția română a caracterizat bioeconomia drept una dintre prioritățile sale majore și a 

reanalizat acest domeniu din perspectiva temelor pe care le-a propus:  schimbul de bune practici, 

bioeconomia și viitoarea PAC, bioeconomia în cadrul programului Orizont Europa. 

 

Reuniunea Consiliului transporturi, telecomunicații și energie din data de 6 iunie 2019 s-a 

desfășurat sub egida președinției române a Consiliului UE si a fost prezidata de dl Răzvan Cuc ministrul 

român al transporturilor. 

Consiliul a convenit poziția sa cu privire la o propunere de regulament  care va eficientiza sectorul 

transporturilor prin instituirea unui cadru juridic uniform pentru utilizarea și transmiterea digitală (în 

format electronic) în toate modurile de transport, a informațiilor referitoare la transportul de mărfuri. 

Potrivit prevederilor din regulament, autoritățile naționale competente vor trebui să accepte 

informațiile puse la dispoziție pe cale electronică în cadrul platformelor certificate de către operatorii 

economici. Comisia va adopta specificații tehnice comune, pentru a asigura interoperabilitatea 

diferitelor sisteme informatice și va elabora norme specifice cu privire la accesul și prelucrarea 

informațiilor de către autorități . 

”(…) Salut poziția la care a ajuns astăzi Consiliul în ceea ce 

privește informațiile digitale referitoare la transportul de mărfuri, 

care va duce la sporirea eficienței tuturor modurilor de transport. 

De asemenea, am făcut bilanțul progreselor semnificative care s-

au înregistrat, într-o perioadă foarte scurtă de timp, cu privire la 

o serie de alte propuneri. Numărul mare de acorduri importante 

la care s-a ajuns cu Parlamentul demonstrează că am fost eficienți 

în a produce rezultate în domeniile care contează cel mai mult ” 

a declarat dl Răzvan Cuc, ministrul român al transporturilor. 

CONSILIUL TRANSPORTURI, TELECOMUNICAŢII ŞI ENERGIE 

Joi, 6 iunie 2019, Luxemburg 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9181-2019-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9181-2019-INIT/ro/pdf
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Consiliul a adoptat: 

✓ un raport cu privire la o propunere de regulament privind măsurile de facilitare a finalizării 

rețelei transeuropene de transport (TEN-T). Propunerea prevede simplificarea procedurilor 

pe care trebuie să la parcurgă promotorii de proiecte, în special a procedurii de acordarea a 

autorizațiilor și a procedurii privind achizițiile publice. În acest scop propunerea 

reglementează înființarea unei autorități competente unice responsabilă pentru întregul 

proces și termene pentru procedură care să se desfășoare în două etape și să aibă o durată 

maximă de trei ani. 

✓ un raport intermediar cu privire la propunere de directivă  care actualizează  normelor 

privind vehiculele închiriate. Propunerea prevede eliminarea restricțiilor existente și 

stabilirea unui cadru de reglementare clar și uniform, care să ofere operatorilor de transport 

din întreaga UE acces egal la piața vehiculelor închiriate. 

✓ un raport intermediar cu privire la o propunere de regulament de actualizare a drepturilor 

și obligațiilor călătoriilor din transportul feroviar. Revizuirea vizează introducerea conceptului 

de forță majoră în furnizarea  serviciilor feroviare, reducerea derogărilor de la norme și 

îmbunătățirea drepturilor persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă. 

În cadrul Consiliului au fost exprimate preocupări cu privire la impactul propunerii asupra 

veniturilor provenite din impozitul pe vehicule și la necesitatea  unor măsuri de control 

eficiente care să monitorizeze activitățile cabotaj. 

✓ un raport intermediar cu privire la o propunere de directivă care tratează  aspectele legate 

de emisiile de gaze cu efect de seră, finanțarea infrastructurii rutiere și congestionarea 

traficului. Propunerea modifică Directiva de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă 

pentru utilizarea anumitor infrastructuri. Concluziile din raport au evidențiat faptul cerințele 

din propunerea Comisiei sunt mult prea prescriptive fapt ce limitează flexibilitatea statelor 

membre în ceea ce privește utilizarea instrumentelor lor de politică. Totodată au fost 

propuse dezbaterilor temele privind impactul asupra contractelor de concesiune existente , 

taxarea în funcție de distanță și taxarea în funcție de durată (vinietă). 

În cadrul lucrărilor din domeniul telecomunicațiilor Consiliul a organizat o dezbatere și a adoptat  

concluzii privind ”viitorul unei Europe cu un grad ridicat de digitalizare după 2020:„Stimularea 

competitivității digitale și economice în întreaga Uniune și a coeziunii digitale”. 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9189-2019-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9447-2019-REV-1/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9333-2019-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9331-2019-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10102-2019-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10102-2019-INIT/ro/pdf
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Concluziile au evidențiat faptul că digitalizarea este esențială pentru competitivitatea, dezvoltarea 

economică, coeziunea și securitatea Europei și că este esențial ca la acest proces să participe toți 

cetățenii europeni  și toate întreprinderile europene indiferent de dimensiunea și tipul lor. 

S-a propus susținerea unei politici europene care să sprijine inovarea, să promoveze tehnologiile 

digitale europene esențiale, în special inteligența artificială, asigurând dezvoltarea utilizarea și 

integrarea acesteia în toate procesele interne ale întreprinderilor. 

S-a exprimat necesitatea urgentă de consolidare a capacității Europei în materie de securitate 

cibernetică  și a promovării, dezvoltării și implementării economiei europene a datelor. 

” (…) Astăzi am susținut o dezbatere cu privire la prioritățile 

și modul de abordare al  provocărilor politicii digitale europene 

inclusiv transformarea digitală. Vom continua activitatea în 

direcția consolidării competitivității la nivel mondial. Aceasta 

include promovarea inovării,susținerea tehnologiilor-

cheie,îmbunătățirea competențelor digitale,consolidarea 

capacității noastre în materie de securitate juridică și creșterea 

numărului femeilor în acest sector. Un aspect important îl 

constituie adoptarea inteligenței artificiale de către toate 

întreprinderile.” - a declarat Alexandru Petrescu, ministrul român 

al comunicațiilor și al societății informaționale. 

 

Miniștrii au convenit  poziția UE care va fi adoptată în cadrul Conferinței mondiale privind 

radiocomuniacțiile 2019   care va avea loc în  Egypt la Sharm el-Sheikh  28 octombrie - 22 noiembrie  

2019. 

Consiliul a luat act de un raport intermediar referitor la Propunerea de regulament privind 

respectarea vieții private  și protecția datelor cu caracter personal în comunicațiile electronice. 

Propunerea de regulament prevede asigurarea unui nivel ridicat de protecție a vieții private, a 

comunicațiilor și a datelor cu caracter personal în sectorul comunicațiilor electronice. Aceasta vizează, 

de asemenea, crearea unor condiții de concurență echitabile pentru furnizorii de diferite servicii și 

asigurarea liberei circulații a datelor și serviciilor de comunicații electronice în UE. 

 

 

https://www.itu.int/en/ITU-R/conferences/wrc/2019/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-R/conferences/wrc/2019/Pages/default.aspx
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9351-2019-INIT/ro/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=COM:2017:0010:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=COM:2017:0010:FIN
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În paralel cu reuniunea Consiliului, miniștrii UE s-au întâlnit cu omologii lor din cele șase țări ale 

Parteneriatului estic (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina) la o 

reuniune ministerială care a avut ca temă de dezbatere aspecte privind transporturile. Cu ocazia 

împlinirii a 10 ani de cooperare în cadrul Parteneriatului Estic, aceștia au discutat despre siguranța 

rutieră, infrastructura și investițiile legate de extinderea rețelei transeuropene de transport (TEN-T). 

Miniștrii au aprobat o declarație comună privind modalitățile specifice de avansare a acestei cooperări. 

Prin această declarație comună, participanții s-au angajat să colaboreze, în continuare, pentru a obține 

rezultate concrete în domeniile care vor aduce beneficii cetățenilor statelor partenere din est și din UE.  

Declarația comună nu vizează crearea altor obligații financiare, drepturi sau obligații și nici nu modifică 

drepturile sau obligațiile care decurg din acordurile existente.lorafac 

i 

Reuniunea Consiliului de justiție și afaceri interne s-a desfășurat sunt egida președinției române 

a Consiliului UE și a fost coprezidată de Ana Birchall, viceprim-ministru al României și ministru al 

justiției și de Carmen Daniela Dan, ministrul român pentru afaceri interne. 

În cadrul sesiunii privind justiția, miniștrii au adoptat două mandate de negociere a unor acorduri 

internaționale pentru o mai bună combatere a criminalității.  

Primul acord este cu SUA și ar institui un cadru de cooperare prin care s-ar asigura accesul cu 

celeritate la probele electronice, reducând la 10 zile perioada necesară pentru furnizarea datelor 

solicitate. În prezent, acest proces durează, în medie, 10 luni. De asemenea, acordul ar asigura garanții 

solide pentru protecția drepturilor fundamentale. În momentul de față, prestatorii de servicii stabiliți 

în SUA cooperează pe bază voluntară cu autoritățile europene de aplicare a legii și, în conformitate cu 

dreptul SUA, nu sunt întotdeauna autorizați să furnizeze în mod direct autorităților europene datele 

solicitate în urma unor cereri de acces la probe electronice.  

CONSILIUL JUSTIŢIE ŞI AFACERI INTERNE  

Joi - vineri, 6 – 7 iunie 2019, Luxemburg 

https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eastern-partnership/ten-years-of-the-eastern-partnership/
https://www.consilium.europa.eu/media/39551/eastern-partnership-joint-declaration.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/39659/st09970-en19-docx.pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/06/06/council-gives-mandate-to-commission-to-negotiate-international-agreements-on-e-evidence-in-criminal-matters/
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Ministrul justiției din România a declarat: „(...) Infractorii nu se opresc la frontierele Europei. În 

prezent, ei utilizează tehnologii rapide și moderne pentru a-și organiza activitățile ilegale și pentru a-

și acoperi ulterior urmele. Multe dintre datele necesare pentru identificarea acestor infractori sunt 

stocate pe teritoriul SUA sau de către societăți din SUA. Un acord UE-SUA care să accelereze accesul 

autorităților europene de aplicare a legii la probele electronice este, prin urmare, extrem de important. 

Acesta va transforma Europa într-un loc mai sigur, dar, în același timp, va trebui să asigure protecția 

datelor cetățenilor europeni și să respecte viața privată și drepturile procedurale ale acestora". 

Cel de-al doilea acord se referă la un protocol adițional la Convenția de la Budapesta privind 

criminalitatea informatică a Consiliului Europei, care va propune dispoziții pentru un regim eficace și 

simplificat de asistență judiciară reciprocă prin care să se facă posibilă cooperarea directă cu prestatorii 

de servicii din alte state care sunt părți la convenție, precum și extinderea perchezițiilor la nivel 

transfrontalier. De asemenea, acordul urmează să prevadă garanții solide și cerințe de protecție a 

datelor. Avantajul unui astfel de acord este potențialul său de a fi aplicat la nivel mondial. În prezent, 

63 de țări sunt părți la Convenție, printre acestea numărându-se 26 de state membre ale UE.  

Ambele instrumente își propun să faciliteze accesul la dovezi electronice, 

cum ar fi e-mailurile sau documentele aflate în icloud, ca parte a investigațiilor 

penale. Acestea vor completa cadrul UE privind accesul la dovezile electronice, 

discutate în prezent de instituțiile UE. De asemenea, Consiliul a adoptat o 

completare a poziției sale privind regulamentul, privind e-dovezile şi 

certificatele.  

S-au adoptat, de asemenea, concluzii privind îmbunătățirea păstrării datelor pentru investigare 

eficientă a infracțiunilor grave sub condiția protecției drepturilor și libertăților fundamentale. Acest 

subiect s-a mai aflat pe agenda Consiliului, în principal datorită dezvoltării jurisprudenței Curții de 

Justiție a UE. Cu privire la prezentarea discuțiilor privind păstrarea datelor, ministrul justiției din 

România a declarat:„ (..) am propus Comisiei Europene să prezinte un studiu pe baza căruia să putem 

face progrese rapide către o soluție care să găsească un echilibru corect între nevoile autorităților 

europene de aplicare a legii și autoritățile judiciare și angajamentul de a proteja drepturile și libertățile 

fundamentale”. 

Totodată, a fost organizată o dezbatere privind digitalizarea documentelor, ca parte a discuțiilor 

privind modernizarea cooperării judiciare în materie civilă în UE.  

https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/e-evidence/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/06/06/data-retention-to-fight-crime-council-adopts-conclusions/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9663-2019-INIT/en/pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/39659/st09970-en19-docx.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3991_en.htm
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Consiliul a discutat, de asemenea, atât despre viitorul dreptului penal, cât și despre recunoașterea 

reciprocă în materie penală, pe baza unor rapoarte elaborate de către președinția română. Pe aceeași 

temă, au fost adoptate concluzii privind sinergiile dintre Eurojust și rețelele de cooperare judiciară în 

materie penală. 

În plus, miniștrii justiției vor primi informații actualizate cu privire la implementarea Parchetului 

European. Miniștrilor li s-a prezentat programul de lucru al viitoarei președinții finlandeze.  

 În cadrul sesiunii privind afacerile interne, s-au discutat aspecte legate de politica de 

migrație și de azil și despre politica de securitate. Consiliul a convenit asupra unei poziții parțiale de 

negociere referitoare la Directiva revizuită privind returnarea2, care include: 

• proceduri mai clare și mai rapide de emitere a deciziilor de returnare și de introducere a 

căilor de atac, inclusiv obligația de a emite o decizie de returnare concomitent cu – sau la scurt timp 

după – o decizie de încetare a unei șederi legale; 

• obligația ca persoanele care fac obiectul unei proceduri de returnare să coopereze și 

posibilitatea de a se lua măsuri în caz de necooperare; 

• norme mai eficiente privind returnările voluntare, inclusiv obligația de a institui programe 

specifice în statele membre; 

• listă comună, neexhaustivă, de criterii obiective care să stabilească riscul de sustragere; 

• posibilitatea de a lua în custodie publică un resortisant al unei țări terțe în cazul în care 

acesta prezintă un risc pentru ordinea publică, siguranța publică sau securitatea națională; 

• în ultimă instanță și atunci când se oferă o serie de garanții, posibilitatea de a returna un 

resortisant al unei țări terțe către orice țară terță sigură; 

• respectarea drepturilor fundamentale ale migranților, în special a principiului nereturnării. 

 Cu acest prilej, Carmen Daniela Dan, ministrul afacerilor interne din România a declarat: 

„(...) Îmbunătățirea eficacității returnărilor este o componentă fundamentală a unei politici globale în 

domeniul migrației. Aceasta este cea mai bună modalitate de a submina modelul de afaceri al 

persoanelor care introduc ilegal migranți și de a demonstra faptul că a-ți încredința viața în mâinile 

persoanelor respective nu reprezintă un bilet de intrare în Europa”. 

                                                           
2 Directiva privind returnarea a fost adoptată în 2008. În urma unor solicitări repetate ale Consiliului European prin care s-a solicitat îmbunătățirea 

semnificativă a eficacității returnării migranților aflați în situație neregulamentară, Comisia Europeană a prezentat în 2018 propunerea de revizuire a 

Directivei privind returnarea. 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9726-2019-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9728-2019-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9728-2019-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9643-2019-INIT/en/pdf
http://www.eurojust.europa.eu/Pages/home.aspx
https://www.ejn-crimjust.europa.eu/
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/eppo/
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/eppo/
https://eu2019.fi/en/frontpage
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/06/07/migration-policy-council-agrees-partial-negotiating-position-on-return-directive/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9620-2019-INIT/ro/pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/migratory-pressures/
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 De asemenea, Consiliul a ajuns la o abordare generală parțială cu privire la trei propuneri 

sectoriale în domeniul afacerilor interne în contextul cadrului financiar multianual (CFM) pentru 

perioada 2021-2027, respectiv:  

• Fondul pentru azil și migrație care va oferi statelor membre sprijin pentru gestionarea 

azilului și migrației, respectiv echiparea UE cu instrumente necesare pentru a răspunde provocărilor 

în materie de migrație, atât în cadrul UE, cât și în cooperare cu alte țări. 

• Instrumentul de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor și vize care va asigura 

gestionarea integrată solidă și eficientă a frontierelor externe ale UE - planul de extindere a poliției de 

frontieră și gărzii de coastă la nivel european, modernizarea politicii comune a vizelor și dezvoltarea 

și interoperabilitatea sistemelor informatice la scară largă ș.a. 

• Fondul pentru securitate internă care sprijină prevenirea și coordonarea între autoritățile 

polițienești, judiciare și alte autorități competente în scopul protejării cetățenilor - necesitatea 

intensificării luptei împotriva terorismului, a criminalității ca ameninţare gravă și organizate și a 

criminalității informatice. 

În plus, miniștrii au fost informați cu privire la cooperarea dintre autoritățile care urmăresc 

combaterea terorismului, inclusiv cu privire la implicațiile tehnologiei 5G în domeniul securității interne, 

și au luat act de raportul privind principalele realizări la nivelul UE în domeniul protecției civile în timpul 

președinției române. 

Nu în ultimul rând, s-a discutat despre provocările în materie de migrație și azil şi au fost 

schimbate opinii cu înaltul comisar al ONU pentru refugiați și cu directorul general al Organizației 

internaționale pentru migrație. 

Printre celelalte puncte aprobate, menționăm adoptarea unui regulament care va asigura 

securitate sporită pentru documentele de identitate, adoptarea Directivei privind cadrele de 

restructurare preventivă, a doua șansă și măsurile de sporire a eficienței procedurilor de restructurare, 

de insolvență și de remitere de datorie, adoptarea unor concluzii privind prevenirea și combaterea 

radicalizării în închisori și soluționarea problemei infractorilor teroriști și extremiști violenți după 

eliberare și adoptarea deciziei prin care Consiliul s-a opus regulamentului privind punerea în aplicare 

a mecanismului de compensare și reducere a emisiilor de carbon pentru transportul aerian 

internațional3. 

                                                           
3 Este vorba despre CORSIA: Schema de compensare și reducere a emisiilor de carbon pentru aviația internațională. A se vedea, în acest sens, 

următoarele documente: 9527/4/19, REV 4; 7252/19+ COR. 

https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/eu-budgetary-system/multiannual-financial-framework/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9715-2019-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9629-2019-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9349-2019-INIT/ro/pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/fight-against-terrorism/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8983-2019-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9407-2019-INIT/en/pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/migratory-pressures/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/06/06/better-security-for-id-documents-council-adopts-new-rules/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/06/06/giving-entrepreneurs-a-second-chance-new-rules-on-business-insolvency-adopted/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/06/06/radicalisation-in-prisons-council-adopts-conclusions/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9527-2019-REV-4/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9527-2019-REV-4/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7252-2019-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7252-2019-COR-1/en/pdf
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i Marea Nagră – 

 

 

Prim-ministrul Theresa May și-a anunţat oficial demisia, vineri, 7 iunie 2019, din funcția de 

președinte al Partidul Conservator, dând startul cursei pentru succesiune în urma careia va fi stabilit 

și noul premier al ţării. Theresa May va ramane prim-ministru şi preşedinte interimar al partidului până 

când parlamentarii şi membrii Partidului Conservator vor alege un nou lider. Demisia Theresei May nu 

presupune declansarea unor alegeri legislative anticipate. Viitorul premier şi lider al Partidului 

Conservator britanic va fi ales prin vot de membrii acestei formaţiuni. 

Întregul proces va fi supervizat de grupul parlamentar conservator, reunit în aşa-numitul Comitet 

1922. Fiecare candidat trebuie să fie deputat conservator şi are nevoie de sprijinul a cel puţin opt 

deputaţi conservatori. Comitetul 1922 a decis să mărească acest numar de susţineri faţă de cel din 

procesele anterioare de alegere a premierului şi şefului partidului, pentru a elimina din start candidaţii 

slabi și cu șanse foarte mici. 

Candidaturile vor fi apoi înregistrate formal pe 10 iunie a.c., iar începând cu 13 iunie, 

parlamentarii conservatori se vor pronunța în mai multe runde de voturi secrete. După primul tur vor 

continua candidații cu peste 17 voturi, iar după al doilea tur cei cu minimum 33 de voturi.  

Procesul va continua până ce vor rămâne doar doi candidați în cursă, care după 22 iunie a.c. vor 

fi supuși votului prin corespondenţă al celor circa 160000 de membri ai Partidului Conservator, iar 

candidatul care va obține cele mai multe voturi va fi declarat noul lider în data de 22 iulie a.c. 

BREXIT 

Theresa May şi-a dat oficial demisia  
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Deocamdată, 11 deputați și-au anunțat intenția de a se înscrie în competiție, iar favorit este fostul 

ministru de externe și primar al Londrei, Boris Johnson, urmat de ministrul agriculturii și mediului, 

Michael Gove. Alți doi candidați importanți fiind ministrul de externe Jeremy Hunt și ministrul sănătății 

Matt Hancock.  

În mod clar, Brexit va fi subiectul principal al campaniei pentru alegerea noului lider al Partidului 

Conservator, iar Johnson a declarat că dacă va deveni premier, Marea Britanie va ieși din UE la 31 

octombrie 2019 cu sau fără acord, în timp ce ministrul agriculturi și mediului, Gove dorește amânarea 

datei Brexit până la 31 decembrie 2020. Este pentru prima dată în istorie când membrii de partid aleg 

nu doar liderul, ci și prim-ministrul.  

Studiile sociologice arată că 2/3 dintre membrii Partidului Conservator sunt în favoarea Brexit și 

mulți dintre ei au votat în recentele alegeri europene în favoarea Partidului Brexit, situat pe primul loc 

cu 31%, care militează pentru ieșirea cât mai grabnică din UE, chiar fără acord. 

În aceste condiții, Johnson este favorit, dar principala provocare va fi cum va putea guverna când 

în Camera Comunelor opoziția este covârșitor ostilă cel puțin unui Brexit dur, iar în Partidul 

Conservator sunt destui deputați care nu doar se opun unui Brexit dur, dar ar fi gata să voteze 

împotriva lui Johnson într-o moțiune de cenzură.  
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