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În data de 4 iulie 2019, Comisia a prezentat evaluarea pentru anul 2019 privind evoluția 

ocupării forței de muncă și a situației sociale în Europa1 (ESDE - Employment and Social 

Developments in Europe). Evaluarea anuală oferă o analiză economică actualizată a tendințelor 

sociale și din domeniul ocupării forței de muncă în Europa și discută opțiunile de politică aferente. 

ESDE din 2019 este dedicată dezvoltării durabile. 

Tranziția către o economie neutră din punctul de vedere al emisiilor de carbon va spori numărul 

de locuri de muncă disponibile și va avea un impact asupra structurii pieței forței de muncă, a 

distribuției locurilor de muncă și a competențelor necesare. Până în 2030, se așteaptă ca tranziția 

să creeze 1,2 milioane de locuri de muncă suplimentare, pe lângă cele 12 milioane de locuri de 

muncă deja preconizate. Tranziția ar putea atenua polarizarea actuală a locurilor de muncă, cauzată 

de automatizare și digitalizare, prin crearea de locuri de muncă cu salarii și competențe medii, în 

special în sectorul construcțiilor și al producției. 

                                                           
1 Evaluarea din 2019 privind evoluția ocupării forței de muncă și a situației sociale 
 

OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ, AFACERI SOCIALE, COMPETENȚE ȘI MOBILITATEA FORȚEI 

DE MUNCĂ 

Evoluția ocupării forței de muncă și a situației sociale în Europa 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=ro&pubId=8219


5 

 

Evaluarea arată că, pentru a continua creșterea economică, UE va trebui să investească în 

competențele cetățenilor și în inovare. Investițiile în competențe, calificări și educația formală a 

adulților sprijină capacitatea de inserție profesională a lucrătorilor, creșterea salariilor și 

competitivitatea întreprinderilor. Evaluarea ESDE a constatat, de asemenea, că investițiile sociale, 

cum ar fi accesul la servicii de îngrijire a copiilor și educația copiilor preșcolari cresc productivitatea 

și bunăstarea cetățenilor. O locuință accesibilă și adecvată le permite europenilor să valorifice 

potențialul pe piața forței de muncă și să participe la viața societății. 

Raportul anual privind monitorizarea punerii în aplicare a dreptului UE, din data de 4 iulie 2019, 

prezintă modul în care Comisia a asigurat aplicarea dreptului UE în 20182. Totodată, a fost prezentat 

și Tabloul de bord al pieței unice online care evaluează performanța statelor UE/SEE pe piața unică 

a UE și identifică deficiențele pentru remedierea cărora Comisia Europeană ar trebui să își intensifice 

eforturile. 

 

 

Începând cu anul 1984, în urma unei solicitări formulate de Parlamentul European, Comisia 

prezintă un raport anual privind monitorizarea aplicării dreptului UE în cursul anului precedent. 

Ulterior, Parlamentul European va adopta o rezoluție privind acest raport al  Comisiei. 

Raportul anual pentru anul 2018 indică o ușoară creștere (cu 0,8%) a procedurilor de 

constatare a neîndeplinirii obligațiilor (1571) comparativ cu anul 2017 (1559 de cazuri). Astfel, după 

ce în 2016 a atins un maxim raportat la ultimii cinci ani, numărul de proceduri a început să se 

stabilizeze, în 2018 reducându-se cu 5% față de 2016. Printre principalele domenii de politică vizate 

s-au numărat cele legate de mediu, mobilitate și transporturi, precum și de piața internă, industrie, 

antreprenoriat și IMM-uri.  

În ceea ce privește cazurile de transpunere cu întârziere, Cipru, Belgia și Spania au avut cel 

mai mare număr de cazuri deschise, în timp ce Estonia, Danemarca și Italia au avut cele mai 

                                                           
2 COM(2019) 319, RAPORT AL COMISIEI Monitorizarea aplicării dreptului Uniunii Europene Raport anual 2018 

CONFORMITATEA STATELOR MEMBRE CU DREPTUL UE  

Raportul anual privind monitorizarea punerii în aplicare a dreptului UE în 2018 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/report-2018-annual-report-monitoring-application-eu-law_ro.pdf
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puține. Spania, Italia și Germania au înregistrat cel mai mare număr de cazuri pendinte3 pentru 

transpunerea incorectă și/sau aplicarea greșită a dreptului UE, în timp ce Estonia a avut cel mai 

scăzut număr total de cazuri deschise anul trecut. Domeniile de politică în care au fost deschise cele 

mai multe cazuri noi de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în 2018 au fost piața internă a UE, 

industria, antreprenoriatul și IMM-urile, precum și mobilitatea și transporturile. 

În 2018, numărul de noi proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor legate de 

transpunerea tardivă a scăzut cu o pătrime (de la 558 de cazuri în 2017 la 419 în 2018). Cel mai 

mare număr de noi cazuri de transpunere tardivă din legislatura Comisiei Juncker a fost înregistrat 

în 2016 (847 cazuri).  

Anul trecut, Comisia a introdus acțiuni în fața Curții de Justiție a UE cu privire la 5 state membre, 

solicitând aplicarea de sancțiuni financiare: Slovenia (3 cauze: C-628/18, C-69/18 și C-188/18), 

Spania (3 cauze: C-430/18, C-165/18 și C-164/18), Belgia (o cauză, C-676/18), Irlanda (o cauză, 

C-550/18) și România (o cauză, C-549/18). 

                                                           
3  Cazurile pendite sunt cele se află în curs de soluționare în fața unui organ de jurisdicție. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=RO&num=C-628/18&td=ALL
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=RO&num=C-69/18&td=ALL
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=RO&num=C-188/18&td=ALL
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=RO&num=C-430/18&td=ALL
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=RO&num=C-165/18&td=ALL
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=RO&num=C-164/18&td=ALL
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=RO&num=C-676/18&td=ALL
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=RO&num=C-550/18&td=ALL
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=RO&num=c-549/18&td=ALL
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Curtea a hotărât, printre altele, că România a încălcat directiva privind depozitele de 

deșeuri nereușind să închidă 68 de depozite care nu au primit autorizație de continuare a 

activității.  

În pronunțările de hotărâri preliminare, Curtea a hotărât, printre altele, că:  

• activitatea de asistent maternal, desfășurată în cadrul unui raport de muncă încheiat cu 

o autoritate publică, nu este acoperită de Directiva privind timpul de lucru;  

• termenul „soț/soție” din Directiva privind libera circulație se aplică unei persoane de 

același sex ca și cetățeanului UE cu care este căsătorită; obligația unui stat membru de a 

recunoaște o căsătorie între persoane de același sex încheiată într-un alt stat membru, cu 

unicul scop de a acorda drept de ședere unui resortisant al unei țări terțe, nu aduce atingere 

instituției căsătoriei în primul stat membru. 
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Tabloul de bord al pieței unice4 oferă o imagine de ansamblu detaliată a modului în care normele 

pieței unice a UE au fost aplicate în Spațiul Economic European (SEE) în 2018, a nivelului de 

deschidere și integrare al anumitor piețe și a măsurii în care statele membre au contribuit la 

elaborarea unei serii de instrumente ale UE destinate unei funcționări mai bune a pieței unice. 

Imaginea de ansamblu arată că, în pofida extinderii în continuare a comerțului cu bunuri și 

servicii, situația s-a înrăutățit în anumite domenii de politică începând cu anul  2017. Statele membre 

au îmbunătățit funcționarea unora dintre instrumentele pieței unice, cum ar fi portalul Your Europe și 

Sistemul de informare al pieței interne (IMI).  

În general, țările cu cele mai bune rezultate au fost Portugalia, Slovacia, Finlanda, 

Suedia și Lituania, în timp ce Spania, Italia, Grecia și Luxemburg au primit cele mai multe 

atenționări. 

Cetățenii, întreprinderile, ONG-urile și alte părți interesate pot raporta suspectarea încălcării 

dreptului UE printr-o plângere online accesibilă prin intermediul portalului Europa „Drepturile 

dumneavoastră”. În 2018, majoritatea plângerilor noi au vizat justiția și drepturile consumatorilor, 

piața internă a UE, industria, antreprenoriatul și IMM-urile, precum și aspecte legate de ocuparea 

forței de muncă și de afacerile sociale.  

Tabloul de bord al pieței unice evaluează anual modul în care statele membre: 

-   pun în aplicare normele UE; 

-   creează piețe deschise și integrate (de exemplu, achizițiile publice, comerțul cu bunuri și 

servicii); 

-   gestionează aspectele administrative privind lucrătorii străini (de exemplu: calificările 

profesionale); 

-   cooperează și contribuie la mai multe instrumente de guvernanță la nivelul întregii UE (de 

exemplu: portalul Your Europe, precum și Solvit și EURES) 

 

                                                           
4 Tabloul de bord, Fișă informativă pentru România 
 

Tabloul de bord al pieței unice în 2019 

https://europa.eu/youreurope/#ro
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_ro.htm
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/problems-and-complaints/help-defending-your-rights/individuals_ro
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/problems-and-complaints/help-defending-your-rights/individuals_ro
http://europa.eu/youreurope
http://ec.europa.eu/solvit
https://ec.europa.eu/eures/
http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard
http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/_docs/2019/member-states/ro_ro.pdf
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La 1 iulie 2019, guvernul italian a adoptat atât revizuirea bugetului pentru 2019 efectuată la 

jumătatea anului, cât și un decret-lege care include o corecție pentru 2019 în cuantum de 7,6 

miliarde EUR, adică 0,42 % din PIB, în termeni nominali. Se preconizează că deficitul nominal al 

Italiei va fi de 2,04 % din PIB în 2019 (față de 2,5 %, cât fusese indicat în previziunile Comisiei din 

primăvara anului 2019), aceasta fiind ținta prevăzută în bugetul pentru 2019 adoptat de Parlamentul 

italian. Date fiind dispozițiile adoptate la 1 iulie 2019, se preconizează că, în mare, Italia va depune, 

în 2019, eforturile necesare în temeiul componentei preventive a Pactului de stabilitate și de creștere 

(PSC), reducând diferența de 0,3 % din PIB estimată pe baza previziunilor din primăvară ale 

Comisiei. Mai mult, efortul bugetar suplimentar depus de guvern pentru 2019 este de natură să 

compenseze parțial deteriorarea soldului structural înregistrată în 2018. 

 În raportul său din 5 iunie 2019, elaborat în temeiul articolului 126 alineatul (3) din tratat, 

Comisia a evaluat factorii care au cauzat nerespectarea de către Italia a criteriului de referință privind 

datoria în 2018. Raportul a examinat rezultatul bugetar al Italiei din 2018 și previziunile bugetare 

ale acesteia pentru 2019 și 2020 și a concluzionat că nu se justifică o PDE5.  

Comisia a analizat6 efortul bugetar suplimentar anunțat săptămâna aceasta de autoritățile 

italiene și a concluzionat că este suficient de consistent pentru a nu propune, în acest moment, 

Consiliului lansarea unei proceduri aplicabile deficitelor excesive pentru nerespectarea de către Italia 

a criteriului referitor la datorie. 

                                                           
5 PDE este „componenta corectivă” a Pactului de stabilitate și de creștere și este menită a salvgarda respectarea cerinței 

prevăzute în tratat potrivit căreia statele membre trebuie să evite niveluri excesive ale deficitului și datoriei. 
Temeiul pentru declanșarea unei proceduri de deficit excesiv constă într-un deficit public care depășește 3 % din PIB 

și/sau într-un nivel al datoriei care depășește 60 % din PIB și care nu se diminuează suficient înspre nivelul respectiv. În 
prezent, niciun stat membru nu face obiectul componentei corective a pactului, după soluționarea situației Spaniei în iunie 

2019. 
6 COM(2019) 351 Comunicarea intitulată „Runda din primăvara anului 2019 a supravegherii bugetare în ceea ce privește 

Italia”. A se vedea și Scrisoarea CE adresată Italiei. 

AFACERI ECONOMICE ȘI FINANCIARE 

Procedura aplicabilă deficitelor excesive în cazul Italiei (PDE) 

https://ec.europa.eu/info/files/european-economic-forecast-spring-2019_en
https://ec.europa.eu/info/files/european-economic-forecast-spring-2019_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/closed-excessive-deficit-procedures/italy_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/closed-excessive-deficit-procedures/italy_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/closed-excessive-deficit-procedures/italy_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/2019_07_04_letter_to_minister_tria_july_2019.pdf
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Comisia Europeană a decis, în data de 3 iulie 2019, să înregistreze trei noi inițiative cetățenești 

europene: „Un preț al carbonului pentru combaterea schimbărilor climatice”,  „Să cultivăm progresul 

științific: recoltele contează!” și  „Să punem capăt erei plasticului în Europa”. De asemenea, Comisia 

a stabilit că nu poate înregistra o propunere de inițiativă cetățenească europeană intitulată Dreptul 

UE, drepturile minorităților și democratizarea instituțiilor spaniole, deoarece aceasta nu invită 

Comisia să prezinte o propunere de act legislativ. 

În stadiul actual al procedurii, Comisia nu a analizat fondul inițiativelor, ci doar admisibilitatea 

lor din punct de vedere juridic. În cazul în care, în termen de un an, pentru oricare dintre cele trei 

inițiative înregistrate, se vor aduna un milion de declarații de susținere din cel puțin șapte state 

membre, Comisia va face o analiză și va răspunde inițiativei. 

 

 

 

INIȚIATIVA CETĂȚENEASCĂ EUROPEANĂ 
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Inițiativa invită Comisia să propună norme legislative la nivelul UE prin care să se descurajeze 

consumul de combustibili fosili, să se încurajeze economisirea energiei și utilizarea surselor 

regenerabile pentru combaterea încălzirii globale și să se limiteze creșterea temperaturii la 1,5 °C. 

Obiectivul inițiativei este de a introduce un preț minim pentru emisiile de CO2, de a elimina sistemul 

actual de cote gratuite alocate poluatorilor din UE și de a introduce un mecanism de ajustare la 

frontieră, distribuind, în același timp, veniturile provenite din tarifarea emisiilor de dioxid de carbon 

„către politicile europene care sprijină economisirea energiei și utilizarea surselor regenerabile de 

energie, precum și către reducerea fiscalității asupra veniturilor mici”. 

În temeiul tratatelor UE, Comisia Europeană poate adopta acte juridice în domeniul acțiunii 

climatice, al mediului, al fiscalității și al politicii comerciale comune. 

 

 

Inițiativa precizează că Directiva 2001/18/CE privind organismele modificate genetic 

(OMG) este „învechită” și solicită o revizuire a normelor sale privind noile tehnici de ameliorare a 

plantelor, cu obiectivul de a facilita „procedura de autorizare pentru produsele obținute prin 

intermediul noilor tehnici de ameliorare a plantelor”. 

În temeiul tratatelor UE, Comisia Europeană poate adopta acte juridice în domeniul pieței 

interne și al autorizațiilor pentru produse.  

 

 

Această inițiativă „invită Comisia Europeană să revizuiască Directiva privind impactul anumitor 

materiale plastice asupra mediului, cu scopul de a interzice toate materialele plastice de unică 

folosință în Europa”. Inițiativa urmărește să se interzică „toate ambalajele și sticlele de plastic până 

în 2027, astfel încât să poată fi puse în aplicare măsuri concrete pentru a se respecta limitele 

resurselor noastre”. 

În temeiul tratatelor UE, Comisia Europeană poate adopta acte juridice în scopul de a conserva, 

a proteja și a îmbunătăți calitatea mediului.  

„Un preț al carbonului pentru a combate schimbările climatice” 

„Să cultivăm progresul științific: recoltele contează!” 

„Să punem capăt erei plasticului în Europa” 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32001L0018
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32001L0018
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Făcând trimitere la evenimentele care au avut loc în contextul mișcării pentru independență din 

Catalonia, inițiativa dorește să asigure că „atât Comisia, cât și Parlamentul sunt pe deplin informate 

în legătură cu situația actuală din Spania […] și cu necesitatea de a institui mecanisme în vederea 

îmbunătățirii standardelor democratice din Spania, garantând astfel drepturile și libertățile grupurilor 

minoritare și ale tuturor cetățenilor spanioli prin intermediul legislației și instrumentelor UE”. 

Mai precis, inițiativa invită Comisia să examineze situația din Spania și să ia măsuri posibile în 

contextul Comunicării Comisiei din 2014 intitulată „Un nou cadru al UE pentru consolidarea statului 

de drept”. În acest cadru, Comisia poate iniția un dialog cu un stat membru pentru a preveni apariția 

unei amenințări sistemice la adresa statului de drept. Cu toate acestea, inițiativa nu invită Comisia 

să prezinte o propunere de act legislativ, acesta fiind unicul scop al unei inițiative cetățenești 

europene. 

Prin urmare, Comisia a ajuns la concluzia că inițiativa nu intră, în mod vădit, în sfera 

competențelor Comisiei de a propune un act legislativ pentru punerea în aplicare a tratatelor UE și, 

prin urmare, este inadmisibilă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Dreptul UE, drepturile minorităților și democratizarea instituțiilor spaniole” 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2014/RO/1-2014-158-RO-F1-1.Pdf
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2014/RO/1-2014-158-RO-F1-1.Pdf
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Numirea președintelui 

Comisiei Europene și a 

comisarilor are loc în 

conformitate cu articolul 17 

alineatul (7) din Tratatul 

privind Uniunea Europeană 

(TUE). Comisia Europeană, în 

calitate de instituție, este 

responsabilă pentru 

asigurarea unei tranziții line 

între actualii și viitorii membri 

ai Colegiului comisarilor. În 

conformitate cu practica 

standard, Comisia Europeană 

a adoptat un set de norme7 

care precizează modalitățile 

practice pentru candidatul la 

funcția de președinte/președinte ales și pentru comisarii desemnați în lunile care preced numirea 

acestora în noua Comisie. Aceste acorduri reflectă cele puse în aplicare în anul 2014, când Comisia 

Juncker se pregătea să își preia mandatul.  

 

 

                                                           
7 C(2019) 5110 

ASPECTE INSTITUȚIONALE 

Comisia Europeană a adoptat norme pentru a asigura o tranziție lină între actualii și viitorii 

membri ai Colegiului comisarilor 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/commission-rules-smooth-transition_en.pdf
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În urma demisiei dlui Andrus Ansip și a 

dnei Corina Crețu, din mandatele lor de 

membrii ai Comisiei Europene, pentru a ocupa 

locurile în care au fost aleși în Parlamentul 

European, președintele CE, dl Juncker, a decis 

să transfere temporar portofoliile rămase 

vacante vicepreședintelui Šefčovič și 

comisarului Hahn8. În conformitate cu 

articolul 17 alineatul (6) din Tratatul privind 

Uniunea Europeană și cu articolul 248 din 

Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, președintele decide modul în care 

este organizată Comisia Europeană. 

 

 

   

 

Dl Andrus Ansip a exercitat până în 

prezent funcția de vicepreședinte pentru piața 

unică digitală, iar dna Corina Crețu a fost 

responsabilă de politica regională. Având în 

vedere experiența sa în calitate de 

vicepreședinte și responsabil pentru Uniunea 

energetică, dl Šefčovič deține expertiza 

necesară și poate asigura continuitatea 

portofoliului pieței unice digitale în cursul 

acestei perioade temporare. Dl Hahn, 

responsabil pentru politica europeană de 

vecinătate și negocierile privind extinderea, a 

fost responsabil de politica regională în cursul 

mandatului anterior al Comisiei și, prin 

urmare, deține cunoștințele necesare pentru 

gestionarea temporară a portofoliului politicii 

regionale.  

 

 

 

 

 

                                                           
8 COM(2019) 325 Decizia actualizată privind organizarea responsabilităților membrilor Comisiei  
 

Transferul temporar al responsabilităților în urma demisiei a doi membri ai Comisiei Europene 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/EN/COM-2019-325-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF


15 

 

 

 

  

 

 

În perioada 4-5 iulie a.c., a avut loc la Poznań, Polonia, summitul Balcanilor de Vest (Albania, 

Bosnia şi Herţegovina, Kosovo, Republica Macedonia de Nord, Muntenegru şi Serbia), organizat în 

cadrul procesului de la Berlin9. Delegația UE a fost condusă de Înaltul Reprezentant al UE, Federica 

Mogherini şi de comisarul european responsabil de politica europeană de vecinătate şi negocieri în 

vederea extinderii, Johannes Hahn. 

Reuniunea liderilor europeni şi a partenerilor din cele 6 state din Balcanii de Vest s-a axat pe 

cooperarea regională, relațiile de bună vecinătate, tineret, securitate, statul de drept şi lupta împotriva 

corupției. 

Delegația UE condusă de Înaltul Reprezentant a vizat consolidarea legăturilor în cadrul regiunii 

prin lansarea de noi inițiative și programe pentru îmbunătățirea conectivității în domeniul 

transporturilor și energiei, precum și pentru stimularea transformării digitale. De asemenea, UE şi-a 

manifestat interesul de a intensifica sprijinul pentru dezvoltarea socio-economică, creșterea ecologică, 

relațiile de bună vecinătate, cooperarea regională și în materie de securitate. 

                                                           
9 Procesul de la Berlin este o inițiativă diplomatică lansată de Germania cu scopul de a stimula cooperarea regională și 

integrarea europeană a țările din Balcanii de Vest. Factorii decizionali, regionali și europeni se reunesc la summit-urile anuale 
și intermediare privind Balcanii de Vest, la forumurile societății civile, la forumurile de afaceri și la forumurile pentru tineret.  

ÎNALTUL REPREZENTANT PENTRU AFACERI EXTERNE ŞI POLITICA DE SECURITATE/VICEPREŞEDINTE                                           

AL COMISIEI EUROPENE, DNA FEDERICA MOGHERINI 

Summitul Balcanilor de Vest, Poznan, Polonia 

https://www.gov.pl/web/diplomacy/western-balkans-summit-poznan-chairs-conclusions
https://berlinprocess.info/about/
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La finalul summitului, liderii din Balcanii de Vest și-au reconfirmat angajamentul de a consolida 

statul de drept, drepturile fundamentale și buna guvernanță în regiune. Aceștia au convenit asupra 

importanței cooperării regionale, a relațiilor de bună vecinătate și a reconcilierii, care sunt esențiale 

pentru avansarea acestei regiuni pe calea europeană. De asemenea, s-au angajat să depășească 

dificultățile actuale pentru a realiza progrese substanțiale în domenii precum integrarea economică 

regională și conectivitatea în beneficiul cetățenilor și al operatorilor economici. 
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❖ 7 grupuri parlamentare, cu unul mai puțin decât în legislatura anterioară10;  

❖ 61% dintre deputații europeni sunt la primul mandat, cea mai mare proporție de până 

acum;  

❖ 40% sunt femei, un procent mai mare în comparație cu 2014 (37%); 

❖ Kira Marie Peter-Hansen din Danemarca (21) - cel mai tânăr parlamentar european; 

❖ Silvio Berlusconi din Italia (82) - cel mai în vârstă. 

                                                           
10 Toți parlamentarii europeni care nu s-au alăturat unui grup politic fac parte din categoria „neafiliați”, însă se pot hotărî 

în orice moment să adere la un grup sau să formeze un grup nou. Începând cu 2009, Regulamentul de procedură prevede că 
dintr-un grup politic pot să facă parte minim 25 de parlamentari europeni din cel puțin 7 state membre. 

DIN AGENDA SĂPTĂMÂNII  

Noua componență a Parlamentului European 
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Cea de-a 9-a legislatură a Parlamentului European a fost constituită oficial în data de 3 iulie 

a.c., la Strasbourg, în urma alegerilor din cele 28 de state membre ce au avut loc între 23 și 26 mai 

a.c. Prezența la vot a fost de 51% dintre alegători cu drept de vot.  

Ședința de constituire a fost prezidată de 

președintele în exercițiu, Antonio Tajani.  

Candidații pentru funcția de președinte al 

PE trebuie să fie propuși de un grup politic sau 

un grup de 38 de deputați. Pot avea loc până la 

4 tururi de scrutin, în care ultimul se desfășoară 

între cei 2 candidați care au obținut cele mai 

multe voturi în penultimul tur de scrutin.  

Pentru a deveni președinte, un candidat 

trebuie să obțină majoritatea voturilor 

exprimate. 

Președintele conduce activitatea 

Parlamentului și reprezintă Parlamentul 

European în relațiile cu alte instituții. 

Președintele poate decide să delege anumite 

funcții celor 14 vicepreședinți.  

Mandatul președintelui este de 2 ani și 

jumătate. Deputații pot fi aleși în această funcție 

de mai multe ori. 

 

 

 

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/eu-affairs/20190627STO55415/in-direct-alegerea-presedintelui-parlamentului-european
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Parlamentarii europeni și-au ales președintele  cu 345 din 667 de voturi valabil exprimate, în 

al doilea tur de scrutin11, în persoana dlui David  Maria Sassoli12.  

Într-o scurtă declarație susținută în plenul Parlamentului European, în data de 3 iulie a.c., 

președintele Sassoli a mulțumit deputaților celei de-a 9-a 

legislaturi pentru încrederea acordată: „(…) În cursul ultimelor 

luni, mulți au alimentat dezbinări și conflicte. (…) În schimb, 

cetățenii ne-au arătat că au încă încredere în această cale 

extraordinară, singura capabilă să ofere răspunsuri la 

provocările globale cu care ne confruntăm.(…) Trebuie să 

avem puterea de a relansa procesul de integrare, de a schimba 

Uniunea în așa fel încât să fie capabilă să răspundă, în mod 

concret, și cu mai multă fermitate nevoilor și preocupărilor 

cetățenilor noștri.” 

Vorbind despre prioritățile pe care Parlamentul European 

ar trebui să le urmărească în următorii ani, dl Sassoli a 

menționat: „(…) Suntem în mijlocul unor schimbări 

importante, printre care șomajul ridicat în rândul tinerilor, 

migrația, schimbările climatice, revoluția digitală și o nouă 

ordine mondială, toate acestea și multe altele necesitând o 

abordare nouă și mult curaj”. 

În cadrul aceleiași sesiuni, au fost aleși cei 14 vicepreședinți ai Parlamentului European, pentru 

un mandat de 2 ani și jumătate în urma a 3 tururi de scrutin.  

 

                                                           
11 În urma numărării voturilor din cel de-al doilea tur, cei 4 candidați au obținut următoarele rezultate: David-Maria 

Sassoli (S&D) - 345 de voturi, Jan Zahradil (ECR, CZ), Ska Keller- (Greens/EFA, DE) - 119 și Sira Rego (ECR)- 43. Turul al 

doilea  s-a finalizat cu 704 de voturi, dintre care 37 nule și 667 exprimate, de această dată, majoritatea necesară a fost de 
334. În primul tur nici unul dintre candidați nu a reușit să îndeplinească numărul necesar de voturi. 

12 David Maria Sassoli este membru în grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European, 
a doua cea mai mare familie politică din Parlamentul European, formată din 154 de europarlamentari. Politician italian, jurnalist, 
prezentator de televiziune și politician italian, membru în Parlamentul European din 2009, Sassoli s-a născut la Florența, în data 

de 30 mai 1956, și a absolvit Facultatea de științe politice a Universității din Florența. El a fost director adjunct al TG1, din 2006 
până în 2009. A fost ales parlamentar european din partea Partidului Democrat în legislatura 2009-2014 și ulterior șef al 

delegației PD în cadrul Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților. Reconfirmat la alegerile europene din 2014 și 2019, 
a fost ales vicepreședinte al Parlamentului European, la 18 ianuarie 2014, poziție pe care a ocupat-o până la 3 iulie 2019, când 
a fost ales președinte al Parlamentului European. El va prezida Parlamentul European până în luna ianuarie 2022. 

https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190703RES56112/20190703RES56112.pdf
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Noii vicepreședinți, care provin din 6 grupuri politice și 10 state membre, sunt: 

 

 

Regulile alegerilor și rolul vicepreședinților  

Candidaturile pentru posturile de vicepreședinte urmează reguli similare candidaturilor pentru 

funcția de președinte (articolul 15). Cei 14 vicepreședinți trebuie să obțină o majoritate absolută din 

voturile valabil exprimate. Dacă nu sunt ocupate toate cele 14 poziții în primul tur de scrutin, un al 

doilea tur se poate organiza după aceleași reguli. Dacă mai există posturi vacante și după cel de-al 

doilea tur de scrutin, se poate organiza și un al treilea, o majoritate simplă fiind suficientă pentru 

ocuparea posturilor rămase vacante (articolul 17). Ordinea în care candidații sunt aleși determină 

 
1. Mairead McGUINNESS (PPE, IE) 618 voturi, turul 1 

 
2. Pedro SILVA PEREIRA (S&D, PT) 556 voturi, turul 1 

 
3. Rainer WIELAND (PPE, DE) 516 voturi, turul 1 

 
4. Katarina BARLEY (S&D, DE) 516 voturi, turul 1 

 
5. Othmar KARAS (PPE, AT) 477 voturi, turul 1 

 
6. Ewa Bożena KOPACZ (PPE, PL) 461 voturi, turul 1 

 
7. Klara DOBREV (S&D, HU) 402 voturi, turul 1 

 
8. Dita CHARANZOVÁ (Renew Europe, CZ) 395 voturi, turul 1 

 
9. Nicola BEER (Renew Europe, DE) 363 voturi, turul 1 

 
10. Lívia JÁRÓKA (PPE, HU) 349 voturi, turul 1 

 
11. Heidi HAUTALA (Verzi/EFA, FI) 336 voturi, turul 1 

 
12. Marcel KOLAJA (Verzi/EFA, CZ) 426 voturi, turul 2 

 
13. Dimitrios PAPADIMOULIS (GUE/NGL, EL) 401 voturi, turul 2 

 
14. Fabio Massimo CASTALDO (NA, IT) 248 voturi, turul 3 

https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190325+RULE-015+DOC+XML+V0//RO&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190325+RULE-017+DOC+XML+V0//RO&navigationBar=YES
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ierarhia de precedență, iar în caz de egalitate de voturi, se urmează ordinea descendentă a vârstei. 

Dacă alegerea are loc prin aclamații, votul este organizat doar pentru a stabili ierarhia de precedență. 

Vicepreședinții îl pot înlocui pe președintele Parlamentului European atunci când este nevoie, 

inclusiv pentru a prezida sesiunile plenare, în timp ce chestorii se ocupă cu probleme administrative 

care îi privesc, în mod direct, pe deputații europeni. Vicepreședinții și chestorii fac parte, de asemenea, 

din Biroul Parlamentului, care stabilește regulile pentru o bună funcționare. Printre alte îndatoriri, 

Biroul redactează proiectul de buget preliminar al Parlamentului European și decide asupra aspectelor  

administrative, a celor legate de personal și de organizarea internă a instituției. 

Tot în data de 3 iulie a.c., s-au votat listele și numărul de parlamentari europeni care vor face 

parte din cele 20 de comisii și 2 subcomisii.  

 

Comisie parlamentară 

Număr de 

deputați Deputați români 

Afaceri externe (AFET) 71 

Traian Băsescu (PPE) 

Claudiu Manda (S&D) 

Drepturile omului (DROI) (subcomisie) 30 Eugen Tomac (PPE) 

Securitate și apărare (SEDE) (subcomisie) 30 

Traian Băsescu (PPE) 

Claudiu Manda (S&D) 

Dezvoltare (DEVE) 26 - 

Comerț internațional (INTA) 41 

Mihai Tudose (S&D) 

Iuliu Winkler (PPE) 

Bugete (BUDG) 41 

Clotilde Armand (Renew Europe) 

Siegfried Mureşan (PPE) 

Nicolae Ștefănuță (Renew Europe) 

Control bugetar (CONT) 30 

Corina Crețu (S&D) 

Cristian Ghinea (Renew Europe) 

Claudiu Manda (S&D) 

Afaceri economice și monetare (ECON) 60 Cristian Buşoi (PPE) 

Ocuparea forței de muncă și afaceri 

sociale (EMPL) 55 Dragos Pîslaru (Renew Europe) 

https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190325+RULE-025+DOC+XML+V0//RO&navigationBar=YES
https://www.europarl.europa.eu/sed/doc/news/flash/22641/List%20of%20committees_for%20CoP_rev3_en.pdf
http://europarl.europa.eu/committees/ro/afet/home.html
http://europarl.europa.eu/committees/ro/droi/home.html
http://europarl.europa.eu/committees/ro/sede/home.html
http://europarl.europa.eu/committees/ro/deve/home.html
http://europarl.europa.eu/committees/ro/inta/home.html
http://europarl.europa.eu/committees/ro/budg/home.html
http://europarl.europa.eu/committees/ro/cont/home.html
http://europarl.europa.eu/committees/ro/econ/home.html
http://europarl.europa.eu/committees/ro/empl/home.html
http://europarl.europa.eu/committees/ro/empl/home.html
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Eugen Tomac (PPE) 

   

Mediu, sănătate publică și siguranță 

alimentară (ENVI) 76 

Cristian Buşoi (PPE) 

Rovana Plumb (S&D) 

Nicolae Ștefănuță (Renew Europe) 

Industrie, cercetare și energie (ITRE) 72 

Adina Vălean (PPE) 

Dan Nica (S&D) 

Piața internă și protecția consumatorilor 

(IMCO) 45 

Vlad Botoș (Renew Europe) 

Maria Grapini (S&D) 

Dan Motreanu (PPE) 

Transport și turism (TRAN) 49 

Gheorghe Falcă (PPE) 

Marian-Jean Marinescu (PPE) 

Cristian Terheș (S&D) 

Dezvoltare regională (REGI) 43 

Adrian Benea (S&D) 

Corina Crețu (S&D) 

Cristian Ghinea (Renew Europe) 

Mircea Hava (PPE) 

Agricultură și dezvoltare rurală (AGRI) 48 

Carmen Avram (S&D) 

Daniel Buda (PPE) 

Dacian Cioloș (Renew Europe) 

Pescuit (PECH) 28 - 

Cultură și educație (CULT) 31 - 

Afaceri juridice (JURI) 25 - 

Libertăți civile, justiție și afaceri interne 

(LIBE) 68 

Vasile Blaga (PPE) 

Rareș Bogdan (PPE) 

Tudor Ciuhodaru (S&D) 

Ramona Strugariu (Renew Europe) 

Dragoș Tudorache (Renew Europe) 

Afaceri constituționale (AFCO) 28 Maria Grapini (S&D) 

http://europarl.europa.eu/committees/ro/envi/home.html
http://europarl.europa.eu/committees/ro/envi/home.html
http://europarl.europa.eu/committees/ro/itre/home.html
http://europarl.europa.eu/committees/ro/imco/home.html
http://europarl.europa.eu/committees/ro/tran/home.html
http://europarl.europa.eu/committees/ro/regi/home.html
http://europarl.europa.eu/committees/ro/agri/home.html
http://europarl.europa.eu/committees/ro/pech/home.html
http://europarl.europa.eu/committees/ro/cult/home.html
http://europarl.europa.eu/committees/ro/juri/home.html
http://europarl.europa.eu/committees/ro/libe/home.html
http://europarl.europa.eu/committees/ro/afco/home.html
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Lorant Vincze (PPE) 

Drepturile femeii și egalitatea de gen 

(FEMM) 35 - 

Petiții (PETI) 35 

Gheorghe Falcă (PPE) 

Cristian Terheș (S&D) 

Lorant Vincze (PPE) 

 

Președinții comisiilor și subcomisiilor vor fi aleși în cadrul reuniunilor constitutive ale fiecărui grup. 
Grupurile politice vor confirma ulterior listele cu membrii supleanți ai comisiilor. 

Regulile formării comisiilor 

Conform Regulamentului de procedură al Parlamentului European (articolul 199 revizuit), 
componența comisiilor și a subcomisiilor trebuie să reflecte pe cât posibil componența Parlamentului. 
Proporționalitatea locurilor în comisie, distribuite între grupurile politice, trebuie să respecte numărul 
întreg cel mai apropiat. Conferința Președinților (mai precis, președintele PE și liderii grupurilor politice) 
este cea care poate rezolva eventualele dispute legate de împărțirea proporțională. Grupurile politice 

și membrii neafiliați decid ce deputați vor numi în fiecare comisie și subcomisie. Nu este permis 
schimbul de locuri între grupurile politice. 

În data de 4 iulie a.c., au fost aleși, prin aclamație, 5 chestori ai Parlamentului European, pentru 
un mandat de 2 ani și jumătate în cea de-a 9-a legislatură. 

Cei 5 candidați au obținut următoarele voturi, pentru a stabili ordinea de precedență: 
 

 

1. Anne SANDER (PPE, FR) 407 

2. Monika BENOVÁ (S&D, SK) 391 

3. David CASA (PPE, MT) 391 

4. Gilles BOYER (Renew Europe, FR) 317 

5. Karol KARSKI (ECR, PL) 261 

 

 

 

http://europarl.europa.eu/committees/ro/femm/home.html
http://europarl.europa.eu/committees/ro/peti/home.html
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/parliamentary-committees.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190325+RULE-199+DOC+XML+V0//RO&language=RO&navigationBar=YES
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În perioada 1 – 3 iulie 2019 a avut loc la Helsinki „Conferința UE pentru tineret”. Evenimentul a 

reunit factori de decizie politică, tineri și părți interesate pentru a discuta dezvoltarea și implementarea 

politicii pentru tineret.  

Conferința a fost prezidată de dna Annika Saarikko, ministrul științei și culturii, responsabil cu 

politica în domeniul tineretului din Finlanda. Dna Elisa Gebhard, președinte al Consiliului Național al 

Tinerilor din Finlanda (Allianssi) a susținut un discurs în calitate de co-organizator al conferinței. 

Conferința a oferit tinerilor ocazia de a informa factorii de decizie politică cu privire la aspectele 

care au impact asupra vieții lor. Dialogul structurat dintre tineri și factorii de decizie politică reprezintă 

o trăsătură specifică fiecărei conferințe pentru tineret.  

De asemenea, s-a discutat despre durabilitate, multiculturalitate, digitalizare, viitorul muncii și 

accesibilitate. Evenimentul a fost structurat pe grupuri de lucru în care au fost abordate tematici 

precum proiectului de cercetare ALL-YOUTH sau viitorul educației și a formării lucrătorilor tineri. 

În cadrul grupului privind proiectul de cercetare ALL-Youth s-a discutat despre actuala dinamică 

a participării politice a tinerilor în Europa. 

În urma discuțiilor s-au stabilit măsuri practice de aplicare a recomandărilor propuse de tineri pe 

durata Președinției finlandeze. 

 

 

 

Președinția finlandeză a Consiliului UE se va desfășura în perioada 1 iulie – 31 decembrie 2019. 

Prioritățile președinției finlandeze sunt ghidate de mottoul: „o Europă durabilă, un viitor durabil”. 

Programul președinției se axează pe patru priorități principale: consolidarea valorilor comune și 

a statului de drept; o UE mai competitivă și mai favorabilă incluziunii sociale; consolidarea poziției UE 

ca actor global în cadrul acțiunilor de combatere a schimbărilor climatice; protejarea securității 

cetățenilor în mod cuprinzător. Finlanda va fi prima președinție care va integra noile priorități ale 

Agendei strategice 2019-2024 în lucrările Consiliului. 

CONFERINȚA UE PENTRU TINERET 
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Uniunea Europeană poate promova bunăstarea și prosperitatea și poate aborda cele mai mari 

provocări ale epocii noastre numai prin acțiuni comune și prin apărarea valorilor care au stat la baza 

integrării europene: pacea, securitatea, stabilitatea, democrația și prosperitatea. Respectarea valorilor 

fundamentale este indispensabilă pentru a avea o UE eficientă, acceptabilă și credibilă.   

Fundamental pentru respectarea principiului statului de drept este existența instanțelor autonome 

și independente. În timpul președinției sale, Finlanda va depune eforturi pentru a îmbunătăți și 

consolida setul de instrumente care contribuie la asigurarea statului de drept. 

În acest sens, Președinția finlandeză și-a propus următoarele obiective: 

 să găsească cele mai bune și eficiente 

modalități pentru a asigura respectarea 

valorilor comune ale UE în statele membre și 

pentru a preveni eventualele probleme; 

 să încurajeze, în continuare, dialogul 

privind statul de drept în cadrul Consiliului; 

 să continue negocierile privind 

condiționarea acordării fondurilor UE de 

respectarea statului de drept; 

 să continue lupta împotriva corupției 

care subminează bazele comune ale valorilor 

și normelor UE, încrederea cetățenilor în 

autorități și o mai bună gestionare financiară. 
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În contextul evoluției societății revoluția tehnologică și îmbătrânirea populației reprezintă 

provocări pentru creșterea economică, 

ocuparea forței de muncă, bunăstarea și 

prosperitatea populației.   

Uniunea Europeană are nevoie de o 

strategie cuprinzătoare pe termen lung 

care să vizeze creșterea durabilă și 

competitivitatea, cu accent pe 

valorificarea deplină a cercetării, 

dezvoltării, inovării și digitalizării. Prin 

promovarea competențelor, a educației și 

a formării profesionale, a echității 

regionale și sociale și a egalității de gen, 

UE va putea asigura  o creștere 

economică durabilă, precum și bunăstarea cetățenilor săi.  

În acest domeniu, Președinția finlandeză și-a propus următoarele obiective: 

   o piață unică cuprinzătoare; 

   asigurarea bunăstării și promovarea 

competențelor; 

 o politică comercială, deschisă și bazată pe 

norme; 

 o uniune economică favorabilă incluziunii.

 

 

 

Schimbările climatice reprezintă o problemă majoră la nivel mondial, care pun în pericol condițiile 

de viață ale oamenilor și ale tuturor celorlalte organisme vii și cauzează o pierdere gravă a 

biodiversității. Schimbările climatice afectează, de asemenea, economia și securitatea, prin 

destabilizarea condițiilor esențiale ale vieții care generează tulburări, conflicte și strămutări ale 

populației. În timpul președinției sale, Finlanda va urmări să  crească vizibilitatea UE ca lider mondial 

în acțiunile de combatere a schimbărilor climatice. Acest lucru poate fi realizat prin adoptarea unei 
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strategii pe termen lung în domeniul climei, 

care să aibă ca obiectiv neutralitatea emisiilor 

de dioxid de carbon din UE până în 2050.  

Pentru asigurarea tranziției către  

neutralitatea climatică trebuie atins un 

echilibru global între emisiile de gaze cu efect 

de seră și rezervoarele de carbon. 

Îndeplinirea obiectivului privind neutralitatea 

climatică poate, de asemenea, să stimuleze 

creșterea economică și competitivitatea. 

 

 Obiectivele Președinției finlandeze în acest domeniu sunt următoarele:  

  să continue activitatea în cadrul Consiliului European pentru definirea elementelor-cheie ale 

strategiei climatice pe termen lung a UE pentru 2050 cel târziu până la sfârșitul anului 2019; 

 să încurajeze punerea în aplicare a uniunii energetice și să promoveze reducerea emisiilor; 

 să impulsioneze punerea în aplicare a strategiei actualizate a Comisiei în domeniul 

bioeconomiei; 

 să extindă metodele bazate pe o economie circulară în noi sectoare; 

 să sprijine  politica agricolă comună pentru a combate mai bine schimbărilor climatice; 

 să inițieze acțiuni în vederea punerii în aplicare a Convenției ONU privind diversitatea 

biologică; 

 să promoveze utilizarea durabilă a resurselor naturale și să asigurarea  bunăstării 

animalelor; 

 să se asigure de faptul că programele din cadrul financiar multianual (2021-2027) vor 

contribui la realizarea obiectivelor climatice. 

 

 

 

 



30 

 

UE are un rol-cheie în promovarea unei abordări globale a securității în Europa. UE și statele sale 

membre pot transforma UE într-un loc mai sigur prin combaterea criminalității transfrontaliere și a 

terorismului, prin îmbunătățirea gestionării frontierelor și prin reducerea inegalităților. 

Securitatea Europei este afectată de încălcarea dreptului internațional, a drepturilor omului și de 

schimbările climatice. 

Obiectivele Președinției finlandeze, în acest domeniu, sunt următoarele: 

  menținerea poziției UE de actor 

global puternic, unit și eficient; 

 protejarea Europei și asigurarea 

securității prin cooperare în materie de 

securitate și apărare; 

 

 prevenirea și contracararea 

amenințărilor hibride.
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În contextul exercitării de către Finlanda a președinției Consiliului Uniunii Europene s-a 

desfășurat, la Helsinki, în perioada 4-5 iulie a.c. reuniunea informală a miniștrilor  pentru  

competitivitate. 

Evenimentul a fost prezidat de către ministrul afacerilor economice, Katri Kulmuni. În plus, la 

reuniune a participat și dl Carlos Moedas, responsabil în cadrul Comisiei Europene pentru politica 

privind cercetarea, știința și inovarea.  

Miniștrii au dezbătut subiecte privind politica în domeniul cercetării și inovării și viitorul program 

Orizont Europa. Concluziile vor contribui la continuarea lucrărilor privind Agenda 2030 pentru o 

dezvoltare durabilă.  

S-a exprimat faptul că politica UE în domeniul cercetării și inovării reprezintă un instrument 

important pentru a răspunde provocărilor cu care se confruntă creșterea economică, legate de 

transformarea digitală, dezvoltarea tehnologică, concurența internațională și schimbările climatice. 

În continuare, miniștrii au susținut un schimb de puncte de vedere care au avut caracter  

orientativ cu privire la viitorul program Orizon Europa. 

Comisia Europeană a propus un buget de aproximativ 100 miliarde EUR pentru programul 2021-

2027. Obiectivul programului este să pună în aplicare rezultatele cercetării pe piață și să sporească 

inovațiile pentru a impulsiona creșterea economică și crearea de noi locuri de muncă. 

Cea de-a doua zi a reuniunii informale privind competitivitatea a fost prezidată de ministrul 

muncii, Timo Harakka și de ministrul afacerilor economice, Katri Kulmuni. În plus, la reuniune a 

participat și dna Elżbieta Bieńkowska, responsabil în cadrul Comisiei Europene pentru piața internă, 

industrie, antreprenoriat și IMM-uri. 

Miniștrii au participat la o dezbatere cu privire  la integrarea pieței unice pe baza unei economi 

digitale dinamice și a unei politici industriale moderne. Concluziile discuțiilor vor contribui la 

continuarea lucrărilor privind  Agenda 2030 pentru o dezvoltare durabilă.  

Președinția finlandeză a reiterat obiectivul privind sporirea competitivității și incluziunii  sociale a 

UE. În aceste sens, a evidențiat importanța interconectării pieței unice a digitalizării și a politicilor 

industriale. 
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 „(…) Pentru a continua aprofundarea pieței unice, avem nevoie de politici globale și cuprinzătoare 

pentru a ne asigura că piața unică, digitalizarea și politica industrială sunt interconectate și se 

consolidează reciproc”. (...) Sarcina noastră este să gestionăm tranziția către o economie europeană 

viabilă prin aplicarea unei politici industriale proactive, a unei politici concurențiale consecvente și a 

unei politici sociale favorabile incluziunii”, a declarat ministrul muncii Timo Harakka Harakka. 

  În cadrul lucrărilor, participanții au susținut un schimb de puncte de vedere prin care au 

urmărit să identifice soluții inteligente care să faciliteze tranziția către o Europă competitivă și neutră 

din punct de vedere climatic. În acest context, s-a reiterat obiectivul președinției finlandeze de a 

menține poziția de lider a UE în domeniul acțiunilor climatice prin adoptarea strategiei UE, pe termen 

lung, în domeniul climei până în anul 2050. 

În continuare, s-a evidențiat faptul că tranziția către neutralitatea climatică reprezintă o 

oportunitate de afaceri globală pentru Europa. 

„(…) Tranziția către o economie neutră, din punctul de vedere al schimbării climatice, prezintă 

atât provocări, cât și oportunități. Acest lucru va necesita investiții semnificative din surse private. 

Tranziția va permite companiilor europene să devină lideri în tehnologiile de promovare a neutralității 

climei, contribuind la consolidarea competitivității economice și industriale a UE”, a declarat ministrul 

afaceri lor economice Katri Kulmuni. 
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În cadrul reuniunii extraordinare a Consiliului European, din perioada 30 iunie-2 iulie 2019, liderii 

europeni au adoptat concluzii privind propunerile pentru ocuparea celor mai înalte funcții de conducere 

la nivelul UE. 

Consiliul European l-a desemnat pe Charles Michel în calitatea de președinte al Consiliului 

European și a solicitat Secretarului General al Consiliului să asiste președintele nou ales în perioada 

de tranziție.  

Duminică – marți, 30 iunie - 2 iulie 2019, Bruxelles 
 

 

Luni, 28 ianuarie 2019 

Joi, 

DIN AGENDA SĂPTĂMÂNII 

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/07/02/european-council-appoints-new-eu-leaders/pdf
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Președintele Consiliului European este ales pentru perioada 1 decembrie 2019 - 31 mai 2022. 

Mandatul de doi ani și jumătate al președintelui Consiliului European poate fi reînnoit o singură dată. 

Consiliul European a salutat, de asemenea, decizia șefilor de stat și de guvern ai statelor membre a 

căror monedă este euro de a-l numi pe Charles Michel în funcția de președinte al Summitului Euro, cu 

același mandat. 

 

Ulterior, liderii UE au nominalizat-o pe Ursula von der Leyen la funcția de președinte al Comisiei 

Europene. Totodată, Josep Borell Fontelles a fost desemnat candidat la funcția de Înalt 

Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate și Christine Lagarde a fost propusă 

pentru funcția de președinte al Băncii Centrale Europene. 
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Candidatul propus pentru funcția de președinte al Comisiei Europene va trebui să fie ales de 

Parlamentul European cu majoritatea membrilor care îl compun. 

Numirea formală a Înaltului Reprezentant de către Consiliul European necesită 

acordul președintelui ales al Comisiei. 

Chiar dacă Consiliul European este forul care numește formal președintele Comisiei, Înaltul 

Reprezentant  și ceilalți membrii ai Comisiei, candidații desemnați trebuie să fie aprobați prin vot de 

către Parlamentul European. Mandatul acestora este de 5 ani, încheindu-se la 31 octombrie 2024. 
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În ceea ce privește candidatul la funcția de președinte al Băncii Centrale Europene, Consiliul 

European va lua o decizie formală cu privire la această numire, pe baza unei recomandări a Consiliului, 

după consultarea Parlamentului European și a Consiliului guvernatorilor BCE. 
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Curtea de Justiție a Uniunii Europene 

La 24 iunie 2019, Curtea de Justiție a Uniunii Europene s-a pronunțat în cauza C-619/18 Comisia 

vs. Polonia, stabilind că dispozițiile legislației poloneze privind reducerea vârstei de pensionare a 

judecătorilor Curții Supreme sunt contrare dreptului Uniunii. 

Starea de fapt 

La 3 aprilie 2018, a intrat în vigoare legea poloneză prin care vârsta de pensionare a judecătorilor 

Curții Supreme a fost redusă la 65 de ani. Noua limită de vârstă s-a aplicat de la data intrării în vigoare 

a legii, inclusiv judecătorilor acestei instanțe numiți anterior datei respective.  

Prelungirea funcției judiciare active a judecătorilor Curții peste vârsta de 65 de ani a fost permisă, 

sub condiția prezentării unor documente, respectiv o declarație prin care judecătorul precizează că 

dorește să își exercite în continuare funcția, un certificat care atestă că starea sa de sănătate îi permite 

să își exercite funcția și autorizarea președintelui Republicii Polone13. 

Astfel, potrivit legii menționate, judecătorii în exercițiu ai Curții Supreme care au împlinit vârsta 

de 65 de ani înainte de data intrării în vigoare a acestei legi sau cel târziu la 3 iulie 2018 trebuiau să 

se pensioneze la 4 iulie 2018. Excepția de la regulă a privit judecătorii care au prezentat înainte de 3 

mai 2018 inclusiv, documentele indicate și cărora li s-a aprobat exercitarea funcției în continuare. 

Starea de drept 

La 2 octombrie 2018, Comisia Europeană a introdus la Curtea de Justiție (CJUE) o acțiune în 

constatarea neîndeplinirii obligațiilor14.  

Comisia a apreciat că, pe de o parte, prin reducerea vârstei de pensionare și prin aplicarea 

acesteia judecătorilor numiți la Curtea Supremă până la 3 aprilie 2018 și, pe de altă parte, prin 

                                                           
13 Pentru acordarea acestei autorizații, președintele Republicii Polone nu este ținut în aprecierea sa de anumite criterii.  
14 Până la pronunțarea hotărârii Curții de Justiție, Comisia Europeană a solicitat Curții, în cadrul unei proceduri de măsuri 

provizorii, să dispună o obligarea Republicii Polone să adopte o serie de măsuri provizorii. Prin Ordonanța din 17 decembrie 
2018, Curtea de Justiție a admis integral cererea de măsuri provizorii a Comisiei până la pronunțarea hotărârii în această cauză 
(a se vedea Comunicatul de presă nr. 204/18). 

CJUE – 24 iunie 2019 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-06/cp190081ro.pdf
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-619%252F18&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-619%252F18&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252
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acordarea președintelui Republicii Polone a puterii discreționare de a prelungi funcția judiciară activă 

a judecătorilor Curții Supreme, Polonia a încălcat dreptul Uniunii15. 

Răspunsul Curții de Justiție la procedura privind neîndeplinirea obligațiilor16 

Aspecte procedurale  

Prin Ordonanța din 15 noiembrie 2018, președintele Curții de Justiție a UE a admis cererea 

Comisiei Europene de soluționare printr-o procedură accelerată. 

În cadrul ședinței de judecată, Comisia Europeană a evidențiat faptul că dispozițiile Legii privind 

Curtea Supremă adoptată la 3 aprilie 2018 și contestată au fost modificate prin Legea din 21 noiembrie 

2018. Cu toate acestea, Comisia Europeană nu a renunțat la acțiunea sa în fața Curții de Justiție a UE, 

arătând că există posibilitatea ca noua lege să nu elimine  încălcările invocate ale dreptului Uniunii. De 

asemenea, Comisia Europeană a apreciat că  se menține un interes în pronunțarea unei hotărâri a 

Curții, având în vedere importanța independenței puterii judiciare în ordinea juridică a Uniunii.  

Curtea de Justiție a reamintit faptul că dreptul Uniunii se întemeiază pe premisa fundamentală 

potrivit căreia fiecare stat membru împărtășește cu toate celelalte state membre, și recunoaște că 

acestea împărtășesc cu el, valorile comune prevăzute la art. 2 TUE17. Consecința acestei premise, 

rezidă în existența încrederii reciproce dintre statele membre și, în special, dintre instanțele lor în 

respectarea dreptului Uniunii și a statului de drept. Totodată, CJUE a reținut faptul că organizarea 

justiției cade în competența statelor membre, dar a precizat că acestea trebuie să respecte obligațiile 

care decurg din dreptul Uniunii, respectiv să instituie căile de atac necesare pentru a asigura o protecție 

jurisdicțională efectivă, în sensul Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în domeniile 

reglementate de dreptul Uniunii. Cu alte cuvinte, orice stat membru trebuie, în temeiul art. 19 alin. 

(1) al doilea paragraf TUE, să se asigure că organismele care, în calitate de „instanță” în sensul definit 

de dreptul Uniunii, fac parte din sistemul său de căi de atac îndeplinesc cerințele unei asemenea 

                                                           
15 A se vedea art. 19 alin. (1) al doilea paragraf TUE şi articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. 
16 O acțiune în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, care este îndreptată împotriva unui stat membru care nu își respectă 

obligațiile care decurg din dreptul Uniunii, poate fi formulată de către Comisie sau de către un alt stat membru. În cazul în care 

Curtea de Justiție constată neîndeplinirea obligațiilor, statul membru în cauză trebuie să se conformeze de îndată hotărârii 
pronunțate.  

În cazul în care consideră că statul membru nu s-a conformat hotărârii, Comisia poate introduce o nouă acțiune prin care 

să solicite aplicarea unor sancțiuni pecuniare. Cu toate acestea, în situația în care nu au fost comunicate Comisiei măsurile de 
transpunere a unei directive, Curtea poate aplica sancțiuni, la propunerea Comisiei, de la stadiul primei hotărâri. 

17 Această dispoziție prevede în special că Uniunea se întemeiază pe valorile respectării demnității umane, libertății, 
democrației, egalității, statului de drept, precum și pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care 
aparțin minorităților.   
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protecții. Pentru a garanta că o instanță precum Curtea Supremă este în măsură să ofere această 

protecție, prezervarea independenței acestui organism este primordială.  

Prin urmare, normele naționale vizate de Comisia Europeană și evidențiate în sesizarea CJUE pot 

face obiectul unui control din perspectiva art.19 alin. (1) al doilea paragraf TUE.  

Aspecte privind fondul 

Curtea a constatat că indispensabila libertate a judecătorilor în privința oricăror intervenții sau 

presiuni exterioare necesită anumite garanții, printre care inamovibilitatea, de natură să protejeze 

persoana celor care au îndatorirea de a judeca. Principiul inamovibilității impune, în special, ca 

judecătorii să poată rămâne în funcție cât timp nu au împlinit vârsta obligatorie de pensionare sau 

până la expirarea mandatului lor, atunci când acesta are o durată determinată. Fără a avea un caracter 

total absolut, principiul nu poate face obiectul unor excepții decât dacă există motive legitime și 

imperative care justifică acest aspect, cu respectarea principiului proporționalității.  

Aplicarea măsurii constând în reducerea vârstei de pensionare a judecătorilor Curții Supreme în 

cazul judecătorilor deja în exercițiu în cadrul acestei instanțe are drept consecință o încetare anticipată 

a exercitării funcțiilor jurisdicționale ale acestora din urmă. O astfel de aplicare nu poate fi admisă 

decât dacă este justificată de un obiectiv legitim și proporțional și numai dacă nu generează îndoieli 

legitime, în percepția justițiabililor, referitoare la impenetrabilitatea instanței în privința unor elemente 

exterioare și la imparțialitatea sa în raport cu interesele care se înfruntă.  

Curtea de Justiție a respins argumentul Poloniei potrivit căruia reducerea vârstei de pensionare 

a judecătorilor Curții Supreme la 65 de ani a rezultat dintr-o voință de armonizare a acestei vârste cu 

vârsta generală de pensionare aplicabilă tuturor lucrătorilor în Polonia și de optimizare, prin aceasta, 

a structurii de vârstă a membrilor acestei instanțe. În fapt, Legea privind Curtea Supremă a instituit 

un mecanism care îi permitea președintelui Republicii să decidă, în mod discreționar, prelungirea 

exercitării funcției de judecător astfel scurtate. Curtea de Justiție a subliniat că măsura a afectat 

aproape o treime dintre membrii în exercițiu ai acestei instanțe, printre care prim-președinta acesteia, 

al cărei mandat de șase ani garantat de Constituție s-a scurtat. În acest sens, s-a reținut că aceste 

efecte sunt de natură să creeze îndoieli serioase cu privire la finalitățile reale ale acestei reforme.  

Curtea de Justiție a subliniat că garanțiile de independență și de imparțialitate a instanțelor 

necesită ca instanța să își exercite funcțiile în deplină autonomie, fiind protejată de intervenții sau de 

presiuni exterioare susceptibile să aducă atingere independenței membrilor săi și să influențeze 

deciziile acestora, cu respectarea obiectivității și fără a avea niciun interes în soluționarea litigiului. În 
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această privință, condițiile și modalitățile procedurale prin care noua Lege privind Curtea Supremă a 

condiționat prelungirea eventuală a exercitării funcției de judecător al Curții Supreme peste vârsta 

normală de pensionare nu îndeplinesc asemenea cerințe. În acest sens se menționează faptul că o 

prelungire este supusă unei decizii discreționare a președintelui Republicii, care nu poate face obiectul 

unei căi de atac jurisdicționale. Mai mult decât atât, Consiliul Național al Magistraturii, solicitat să dea 

un aviz președintelui Republicii înainte ca acesta să își adopte decizia, ca regulă generală și în absența 

unei norme care să îl oblige să motiveze aceste avize, s-a limitat la emiterea respectivelor avize, 

favorabile sau defavorabile, uneori lipsite de orice motivare, alteori însoțite de o motivare pur formală. 

Curtea de Justiție a observat că aceste avize nu sunt de natură să poată contribui la a-l edifica, în mod 

obiectiv, pe președintele Republicii în exercitarea puterii cu care este învestit pentru a autoriza, de 

două ori, de fiecare dată pentru trei ani, între vârsta de 65 de ani și vârsta de 71 de ani, continuarea 

exercitării funcției de judecător al Curții Supreme.  

Concluzie 

Curtea de Justiție a constat că aplicarea măsurii reducerii vârstei de pensionare a judecătorilor 

Curții Supreme în cazul judecătorilor în exercițiu în cadrul acestei instanțe nu este justificată de un 

obiectiv legitim și aduce atingere principiului inamovibilității judecătorilor, care este inerent 

independenței lor. 
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