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La 26 martie 2019, Comisia Europeană a recomandat o serie de acțiuni concrete pentru 

evaluarea riscurilor de securitate cibernetică asociate rețelelor 5G și pentru consolidarea măsurilor 

preventive, în urma sprijinului exprimat de șefii de stat sau de guvern în favoarea unei abordări 

concertate a securității rețelelor 5G. 

În urma acestei recomandării, în data de 19 iulie 2019, un număr de 24 de state membre ale 

UE, printre care și România, au transmis evaluările naționale ale riscurilor și au încheiat prima etapă. 

Aceste evaluări vor contribui la o evaluare a riscurilor la nivelul UE, care va fi finalizată până la 1 

octombrie 2019.  

Evaluările naționale ale riscurilor oferă o imagine generală asupra următoarelor elemente: 

· principalele amenințări și principalii actori care au impact asupra rețelelor 5G; 

· gradul de sensibilitate a componentelor și funcțiilor rețelei 5G și a altor active; 

· precum și diferitele tipuri de vulnerabilități, tehnice și de altă natură, cum ar fi cele care ar 

putea rezulta din lanțul de aprovizionare al 5G. 

În plus, la realizarea evaluărilor naționale ale riscurilor au participat diferite părți responsabile 

din statele membre, inclusiv autorități din domeniul securității cibernetice, al telecomunicațiilor și 

servicii de securitate și de informații, ceea ce a consolidat cooperarea și coordonarea acestora. 

Rețelele de a cincea generație (5G) vor constitui o infrastructură digitală esențială a viitorului, 

care va conecta miliarde de obiecte și de sisteme, inclusiv în sectoare critice cum ar fi cel energetic, 

al transporturilor, al serviciilor bancare și al sănătății, dar și sisteme de control industrial care conțin 

informații sensibile și care sprijină sistemele de siguranță. 

 

 

 

UNIUNEA SECURITĂȚII 

Securitatea rețelelor 5G 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1832_ro.htm
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1-2019-INIT/ro/pdf
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Comisia Europeană a trimis un aviz motivat cu privire la noul regim disciplinar aplicabil 

judecătorilor polonezi. În data de  3 aprilie 2019, Comisia a lansat o procedură de constatare a 

neîndeplinirii obligațiilor, motivul invocat fiind acela că noul regim disciplinar aduce atingere 

independenței judiciare a judecătorilor polonezi și nu asigură garanțiile necesare pentru a-i proteja 

de controlul politic, astfel cum a solicitat Curtea de Justiție a UE. 

Legislația poloneză permite ca judecătorii de drept comun să facă obiectul investigațiilor, 

procedurilor și sancțiunilor disciplinare pe baza conținutului deciziilor lor judiciare, inclusiv în urma 

exercitării dreptului lor de a înainta Curții de Justiție a Uniunii Europene, în temeiul articolului 267 

din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), cereri de decizii preliminare. Mai mult, 

noul regim disciplinar nu garantează independența și imparțialitatea camerei disciplinare a Curții 

Supreme, compusă exclusiv din judecători selecționați de Consiliul Național al Magistraturii, care 

este, la rândul său, numit de Parlamentul polonez (Sejm). În plus, noul regim disciplinar nu oferă 

asigurarea că o instanță „instituită prin lege” va decide în primă instanță cu privire la procedurile 

disciplinare împotriva judecătorilor de drept comun. Dimpotrivă, acest regim îl împuternicește pe 

președintele camerei disciplinare să stabilească - de la caz la caz și cu o putere de apreciere aproape 

nelimitată - instanța disciplinară de prim grad de jurisdicție care va soluționa un anumit dosar. Noul 

regim nu mai garantează tratarea dosarelor într-un termen rezonabil, judecătorii trăind astfel în 

permanență sub amenințarea acestor cauze pendinte, și, de asemenea, aduce atingere dreptului lor 

la apărare. 

Polonia a avut la dispoziție două luni pentru a răspunde argumentelor invocate de Comisie în 

scrisoarea sa de punere în întârziere. În urma unei analize aprofundate a răspunsului primit din 

partea autorităților poloneze, Comisia a concluzionat că acesta nu elimină motivele de îngrijorare de 

ordin juridic. Prin urmare, Comisia a decis să treacă la următoarea etapă a procedurii de constatare 

a neîndeplinirii obligațiilor. Din acest moment, autoritățile poloneze au la dispoziție două luni pentru 

a lua măsurile necesare și a se conforma acestui aviz motivat. Dacă Polonia nu ia măsurile necesare, 

Comisia poate decide să înainteze cazul Curții de Justiție a UE. 

STATUL DE DREPT 

Avizul motivat cu privire la noul regim disciplinar aplicabil judecătorilor polonezi 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1957_en.htm
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În baza consultărilor detaliate care au fost lansate în luna aprilie a acestui an, Comisia a 

prezentat, în data de 17 iulie 2019, o comunicare1 privind măsurile menite să consolideze și mai 

mult statul de drept în Europa.  

Un sondaj de opinie Eurobarometru2, prezentat împreună cu viziunea CE față de statul de drept, 

arată că peste 80 % dintre cetățeni îi acordă o importanță deosebită și consideră că gradul de 

respectare a acestuia trebuie îmbunătățit. Un procent de 89 % dintre cetățeni susțin necesitatea 

respectării statului de drept în toate celelalte state membre ale UE. 

Propunerea CE este structurată în jurul a 3  piloni:  

1. promovarea unei „culturi a statului de drept”;  

2. prevenirea problemelor legate de statul de drept;  

3. oferirea unui răspuns eficient în cazul încălcărilor statului de drept.  

În calitate de gardian al tratatelor, Comisia Europeană are un rol unic. Cu toate acestea, instituțiile 

Uniunii și statele membre sunt responsabile de garantarea respectării statului de drept ca valoare 

fundamentală a Uniunii noastre. În plus, un răspuns eficient necesită, de asemenea, sprijinul 

societății civile. De asemenea, Comisia face apel la toate părțile să acționeze în acest sens. 

Pentru a promova o „cultură comună a statului de drept” în întreaga Europă, Comisia va da 

curs ideii privind organizarea unui eveniment anual specific dedicat dialogului cu societatea civilă. 

Aceasta va utiliza pe deplin posibilitățile de finanțare pentru a capacita părțile interesate, inclusiv 

societatea civilă, în vederea promovării volorilor statului de drept și pentru instituirea unei strategii 

                                                           

1 COM(2019) 343- COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIUL EUROPEAN, CONSILIU, 

COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Consolidarea statului de drept în cadrul Uniunii Plan 
de acțiune 

2 Sondajul Eurobarometru privind statul de drept, inclusiv raportul, fișele informative pe țări și infograficul 

 

Consolidarea statului de drept printr-o mai mare sensibilizare, printr-un ciclu anual de 

monitorizare și prin măsuri mai eficiente de asigurare a respectării legii 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2019/COM_2019_343_RO_ACTE_f.pdf
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2235
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de comunicare specifice. 

Comisia va consolida 

cooperarea cu Consiliul 

Europei și cu alte 

organizații internaționale, 

precum și cu rețelele 

judiciare și parlamentele 

naționale. Comisia invită 

Parlamentul European, 

Consiliul și statele 

membre să se implice pe 

deplin în acest proces. 

Pentru a preveni 

apariția unor probleme, 

Comisia a decis să 

instituie un ciclu de 

evaluare a statului de 

drept, care să includă un 

raport anual privind 

statul de drept vizând 

toate statele membre ale 

UE. Acest sistem 

suplimentar va contribui 

la depistarea timpurie a 

problemelor emergente, indiferent de locul în care apar. Comisia va aprofunda monitorizarea 

evoluțiilor legate de statul de drept și va invita toate statele membre să se implice într-un schimb 

reciproc de informații și într-un dialog, inclusiv prin intermediul unei rețele de puncte naționale de 

contact. Parlamentul European și Consiliul ar trebui să organizeze o dezbatere specifică privind 

raportul anual al Comisiei. De asemenea, Comisia va dezvolta, în continuare, tabloul de bord privind 
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justiția în Uniunea Europeană și va consolida dialogul cu alte instituții ale UE, cu statele membre, cu 

partidele politice europene și cu părțile interesate. 

Pentru a oferi un răspuns comun eficace în cazul încălcărilor statului de drept, Comisia va 

continua să își utilizeze pe deplin competențele în materie de asigurare a respectării ordinii juridice, 

în cazul în care măsurile de depistare timpurie și de prevenire nu vor fi eficace. Comisia va adopta 

o abordare strategică a acțiunilor în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, sesizând Curtea de Justiție 

a Uniunii Europene, după caz. Având în vedere gradul de urgență a unor astfel de cazuri, Comisia 

va solicita măsuri provizorii și proceduri accelerate atunci când va fi necesar. De asemenea, Comisia 

va sprijini în mod constructiv statele membre în ceea ce privește detensionarea situației în cazul 

problemelor legate de statul de drept și va susține soluționarea acestora pentru ca situația să fie 

restabilită într-un mod durabil. În plus, Comisia invită Parlamentul European și Consiliul să reflecteze 

asupra unei abordări colective în ceea ce privește gestionarea cazurilor inițiate în temeiul articolului 

7 din TUE prin intermediul unor norme procedurale clare. 
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La 16 iulie 2019, Parlamentul European a ales-o pe dna Ursula von der Leyen3 în funcția de 

viitor președinte al Comisiei Europene. Este pentru prima oară când acest post este ocupat de o 

femeie.  

Dna Ursula van der Leyen a anunțat că, între aletele,  vizează o agendă ambițioasă împotriva 

schimbărilor climatice, pentru ca Europa să devină primul continent neutru din punctul de vedere al 

impactului asupra climei până în 2050. A mai promis să colaboreze îndeaproape cu Parlamentul 

European pentru a consolida democrația și pentru a construi o economie socială de piață echitabilă 

în Europa.  

Totodată intenționează să selecteze o echipă de comisari alcătuită dintr-un număr egal de femei 

și bărbați, pe baza propunerilor înaintate de șefii de stat sau de guvern. Comisarii desemnați își vor 

putea prelua mandatul doar cu aprobarea Consiliului, iar noua Comisie Europeană (2019-2024), ca 

echipă, va avea nevoie și de confirmarea Parlamentului European.  

 

 

 

În urma consultării cu diverse părți interesate, a discuțiilor purtate cu grupurile politice din 

Parlamentul European, precum și în urma consultării Agendei strategice 2019-2024 a Consiliului 

European, a prezentat orientările politice care au ca bază ideile și prioritățile comune. Ele nu 

constituie un program de lucru exhaustiv, scopul lor este mai curând să încadreze activitatea 

                                                           
3 Născută la Bruxelles în 1958, Ursula von der Leyen este medic și a făcut parte din guvernul german în perioada 2005-

2019. 

 

PREȘEDINTELE-ALES - dna URSULA VON DER LEYEN 

Către o nouă Comisie (2019-2024) 

ORIENTĂRI POLITICE PENTRU VIITOAREA COMISIE EUROPEANĂ 2019-2024 

https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190716RES57231/20190716RES57231.pdf
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Comisiei. Fiecare capitol cuprinde politicile care vor fi aplicate pentru a contribui la îndeplinirea 

obiectivelor.  

Orientările politice se concentrează asupra a șase ambiții emblematice pentru Europa în 

următorii cinci ani, precum și pentru perioada ulterioară:  

1. un Pact ecologic European; 

2. o economie în serviciul cetățenilor;  

3. o Europă pregătită pentru era digitală; 

4. protejarea modului de viață european;  

5. o Europă mai puternică pe plan internațional;  

6. un nou elan pentru democrația europeană. 
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Transformarea Europei  în primul continent neutru din punct de vedere climatic 

Pentru a realiza acest ideal: 

✓ va fi propus un Pact ecologic european, în 

primele 100 de zile ale mandatului; pactul va 

include primul act legislativ european privind 

clima care va înscrie obiectivul atingerii 

neutralității climatice până în anul 2050; 

✓ va fi propusă extinderea sistemului de 

comercializare a certificatelor de emisii pentru a 

acoperi și sectorul maritim și pentru a reduce, în 

timp, certificatele gratuite alocate companiilor 

aeriene; de asemenea, va fi propusă extinderea 

sistemului pentru a acoperi traficul și 

construcțiile; 

✓ va fi propusă introducerea unei taxe pe carbon la 

frontiere cu scopul de a evita relocarea emisiilor 

de dioxid de carbon; de asemenea, Directiva 

privind impozitarea energiei va fi revizuită; 

✓ va fi prezentat un plan privind o economie 

echipată pentru viitor- noua strategie 

industrială; 

✓ vor fi sprijinite persoanele și regiunile cele mai 

afectate de tranziția către o economie curată prin 

intermediul unui nou Fond pentru o tranziție 

echitabilă; 

✓ va fi propus un Pact climatic european, care să 

reunească regiunile, comunitățile locale, 

societatea civilă, sectorul industrial și școlile, prin 

care acestea vor concepe și se vor angaja să 

respecte un set de angajamente menite să 

determine o schimbare de comportament, de la 

nivel de individ până la cea mai mare 

multinațională; 

✓ va fi prezentată o strategie privind finanțarea 

verde și un Plan de investiții pentru o Europă 

durabilă; în același context, se va propune 

transformarea unei părți din Banca Europeană de 

Investiții într-o Bancă Europeană pentru Climă; 

✓ va fi prezentată o Strategie în domeniul 

biodiversității pentru anul 2030; 

✓ va fi prezentată o nouă strategie „de la fermă la 

consumator” privind o alimentație durabilă de-a 

lungul întregului lanț valoric; 

✓ va fi propus un nou plan de acțiune pentru 

economia circulară, axat pe utilizarea durabilă a 

resurselor, în special în sectoarele care sunt mari 

consumatoare de resurse și care au un impact 

ridicat, cum ar fi sectorul textil și cel al 

construcțiilor.  

Un Pact ecologic European 
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Se dorește ca Europa să fie mai ambițioasă în ceea ce privește echitatea socială și 

prosperitatea, care este promisiunea fondatoare a Uniunii  

Pentru a realiza acest scop: 

✓ va fi propusă o strategie dedicată IMM-

urilor, pentru ca acestea să poată prospera, va 

fi redusă birocrația și se va îmbunătăți accesul 

lor la piață; 

✓ va fi finalizată uniunea piețelor de 

capital pentru a asigura accesul IMM-urilor la 

finanțarea de care au nevoie ca să se dezvolte, 

să inoveze și să se extindă;  

✓ va fi propusă înfiițarea unui fond privat-

public specializat în oferte publice inițiale pentru 

IMM-uri, care va beneficia de o investiție inițială 

a UE care ar putea fi suplimentată cu o sumă 

echivalentă din partea investitorilor privați; 

✓ va fi acordată prioritate aprofundării, în 

continuare, a uniunii economice și monetare și 

finalizării uniunii bancare; 

✓ se propune transformarea Semestrului 

european într-un instrument care să integreze 

obiectivele de dezvoltare durabilă ale 

Organizației Națiunilor Unite; 

✓ pentru reconcilierea componentei 

sociale și componentei de piață a economiei 

moderne din ziua de azi se va propune un plan 

de acțiune pentru punerea în aplicare integrală 

a Pilonului european al drepturilor sociale; 

✓ în primele 100 de zile ale mandatului, 

se va propune un instrument legal menit să 

asigure tuturor lucrătorilor din Uniune au un 

salariu minim echitabil; 

✓ vor fi examinate modalitățile prin care 

se pot ameliora condițiile de muncă ale 

lucrătorilor de pe platformele online, cu un 

accent special pe competențe și educație; 

✓ se va propune crearea unui Sistem 

european de reasigurare pentru indemnizațiile 

de șomaj; 

✓ va fi propusă instituirea Garanției 

europene pentru copii, preluând astfel o 

propunere a Parlamentului European, și 

transformarea Garanției pentru tineret într-un 

instrument permanent de combatere a 

șomajului în rândul tinerilor; 

✓ vor fi propuse noi acte legislative 

pentru combaterea discriminării printre care  o 

nouă strategie europeană privind egalitatea de 

gen, iar, în primele 100 de zile ale mandatului, 

se vor propune inițiative destinate să introducă 

O economie în serviciul cetățenilor 
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măsuri cu caracter obligatoriu privind 

transparența salarizării; 

✓ se vor propune cote privind echilibrul 

de gen în ocuparea posturilor din consiliile de 

administrație ale întreprinderilor și se va voi 

încerca obținerea unei majorități de voturi 

necesară pentru a debloca directiva privind 

femeile în consiliile de administrație ; 

✓ în ceea ce privește egalitatea de gen, 

Comisia va fi ea însăși un exemplu prin 

formarea unui colegiu al comisarilor care 

respectă pe deplin egalitatea de gen; 

✓ se va propune reformarea sistemelor 

de impozitare a profiturilor din UE și de la nivel 

internațional prin susținerea echității fiscale – în 

ceea ce privește atât întreprinderile care oferă 

produse și servicii fizice, cât și pe cele ale căror 

activități sunt digitale; 

✓ va fi intensificată  lupta împotriva 

fraudei fiscale. 

 

 

 

 

Se dorește ca Europa să aibă obiective mai mari prin valorificarea oportunităților din 

era digitală, fără a fi depășite, însă, limitele siguranței și ale eticii 

Pentru a realiza acest țel: 

✓ se va propune elaborarea unor 

standarde comune pentru rețelele 5G; 

✓ în primele 100 de zile ale 

mandatului, va fi înaintată o propunere 

legislativă referitoare la o abordare 

europeană coordonată a implicațiilor 

generate de inteligența artificială; 

✓ se va propune un act legislativ 

privind serviciile digitale care va moderniza 

normele în materie de răspundere și 

siguranță aplicabile platformelor, serviciilor 

și produselor digitale și va asigura 

finalizarea pieței unice digitale; 

✓ realizarea, până în 2025, a spațiului 

european al educației. 

 

 

 

 

O Europă pregătită pentru era digitală 
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Se dorește ca Europa să fie mai ambițioasă în ceea ce privește protejarea cetățenilor 

și a valorilor europene 

Pentru a realiza această aspirație: 

✓ se va pune în dezbatere un mecanism 

european suplimentar și cuprinzător privind statul 

de drept, aplicabil în întreaga UE care va face 

obiectul unor raportări obiective din partea Comisiei 

Europene; 

✓ se va discuta propunerea ca respectarea 

statului de drept să fie influnețată prin următorul 

cadru financiar multianual; 

✓ va fi propus un nou pact privind migrația și 

azilul, inclusiv relansarea reformei normelor Dublin 

în materie de azil; 

✓ se va consolida Agenția Europeană pentru 

Poliția de Frontieră și Garda de Coastă; 

✓ Parchetul European va fi dotat cu mai multe 

mijloace și i se ve acorda o mai mare autoritate și 

competență pentru a investiga și pentru a urmări 

cazurile de terorism transfrontalier; 

✓ vor fi propuse măsuri privind uniunea 

vamală pentru a consolida gestionarea riscurilor 

vamale și pentru a ajuta statele membre să 

efectueze controale eficace. 

 

 

 

 

 

Se dorește o Europă care să își afirme poziția prin consolidarea rolului de lider global 

responsabil care îi conferă unicitatea 

Pentru a realiza acest obiectiv: 

Protejarea modului de viață european 

O Europă mai puternică pe plan internațional 
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✓ se dorește  că fiecare nou acord încheiat să 

includă un capitol dedicat dezvoltării durabile și să 

respecte cele mai înalte standarde în materie de 

protecție a climei, a mediului și a forței de muncă, 

inclusiv o politică de toleranță zero față de munca 

copiilor; 

✓ se va numi un responsabil cu aplicarea 

dispozițiilor în materie comercială, care să asigure o 

mai bună respectare și asigurare a aplicării 

acordurilor comerciale și să prezinte periodic 

rapoarte Parlamentului European; 

✓ vor fi căutate soluții multilaterale și vor fi 

coordonate eforturile de actualizare și reformă a 

Organizației Mondiale a Comerțului; 

✓ se dorește propunerea unei strategii 

cuprinzătoare privind Africa; 

✓ se dorește reconfirmarea perspectivei 

europene a Balcanilor de Vest; 

✓ se dorește un parteneriat ambițios și 

strategic cu Regatul Unit, care va rămâne aliatul, 

partenerul și prietenul UE; 

✓  se vor adopta, în următorii cinci ani, măsuri 

îndrăznețe în direcția unei veritabile uniuni 

europene a apărării. 

 

 

Se dorește o Europă mai perseverentă în privința stimulării, protejării și consolidării 

democrației 

Pentru a realiza această țintă: 

✓ se dorește ca cetățenii să își exprime opinia 

în cadrul unei conferințe privind viitorul Europei, 

care va începe în 2020 și care va dura doi ani; 

conferința ar urma să reunească cetățeni, în rândul 

cărora tinerii ar deține un rol important, societatea 

civilă și instituțiile europene în calitate de parteneri 

egali; aceasta ar trebui să prezinte propuneri cu 

privire la acest subiect până cel târziu în vara anului 

2020; 

✓ se intenționează consolidarea 

parteneriatului dintre Comisia Europeană și 

Parlamentul European, pentru a acorda un rol mai 

important Parlamentului European în ceea ce 

privește inițierea legislației; 

Un nou elan pentru democrația europeană 
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✓ se va asigura faptul că Parlamentul 

European este informat de către comisari în toate 

etapele negocierilor internaționale, conform 

modelului stabilit pentru negocierile privind 

Brexitul;  

✓ se va reînnoi tradiția „Orei dedicate 

întrebărilor”, o dezbatere periodică a Comisiei cu 

Parlamentul European; 

✓ se va consolida procedura de codecizie și se 

dorește suprimarea unanimității pentru politicile din 

domeniul climei și al energiei, pentru politica socială 

și fiscală; 

✓ se dorește îmbunătățirea sistemului 

candidaților cap de listă, iar noile norme ar trebui să 

fie în vigoare cu suficient timp înainte de alegerile 

europene din 2024; 

✓ va fi sprijinită crearea unui organism etic, 

independent, comun tuturor instituțiilor UE; 

✓ trebuie intensificate eforturile pentru a 

proteja UE de interferențele externe; 

✓ se va avea în vedere o abordare și 

standarde comune privind subiecte cum ar fi 

dezinformarea și mesajele de ură transmise online; 

✓ se va prezenta un plan de acțiune pentru 

democrația europeană care va avea în atenție 

amenințările la adresa alegerilor europene 

reprezentate de intervenția externă. 
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Parlamentul European  a dezbătut, în data de 16 iulie a.c.,  rezultatele obținute de Președinția 

română a Consiliului Uniunii Europene, pe durata mandatului său, încheiat la 30 iunie 2019. 

În acest context, vicepreședintele Comisiei Europene, Maroš Šefčovič, a felicitat președinția 

română pentru munca excelentă și numeroasele realizări, respectiv finalizarea a 90 de dosare 

legislative înainte de sfârșitul activității celei de-a opta legislaturi a Parlamentului European. Acesta a 

făcut un apel către șefii de stat și de guvern pentru deblocarea procesului de aderare a României la 

spațiul Schengen, poziție reiterată de Parlamentul European cu mai multe ocazii. 

De asemenea, liderii grupurilor politice au recunoscut progresele realizate în domenii precum 

energia, mediul, piața unică digitală, securitatea granițelor sau uniunea economică și monetară, dar 

și-au exprimat și îngrijorările privind nivelul de ambiție politică și acțiunile contradictorii diverse ale 

Guvernului României. 

Pe 1 iulie 2019, România a predat Finlandei ștafeta președinției rotative a Consiliului UE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIN AGENDA SĂPTĂMÂNII  

Bilanțul Președinției române la Consiliului UE prezentat la Parlamentul European 
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„Domnule președinte al Parlamentului European, domnule vicepreședinte al Comisiei Europene, 

stimați membri ai Parlamentului European, 

Doamnelor și domnilor, îmi face o plăcere deosebită să mă aflu în fața noului Parlament European 

ales pentru a vă prezenta bilanțul Președinției române la 

Consiliul Uniunii Europene, bilanț ce conține și repere pentru 

drumul european comun pe care îl avem în fața noastră.  

Ca fost membru al acestui for, cunosc îndeaproape și 

apreciez rolul deosebit pe care Parlamentul European și dvs. îl 

aveți în procesul decizional european. Doresc să vă felicit și să 

vă urez mult succes în exercitarea mandatului. 

Doamnelor și domnilor, a fost important să arătăm că 

instituțiile europene lucrează pentru cetățeni și, mai ales, că 

produc rezultate care îmbunătățesc viața acestora și oferă 

perspective pentru viitor. 

Am satisfacția de a afirma că România a reușit acest lucru. 

Am preluat și asumat această responsabilitate ca pe o misiune 

în slujba cetățenilor și a unității europene. Am considerat 

necesar ca toate acțiunile noastre să fie construite în jurul 

coeziunii – ca valoare comună europeană. România a 

demonstrat că poate performa cu succes pe fondul unor provocări și tendințe care pun sub semnul 

întrebării determinarea Uniunii de a progresa. 

Am dovedit capacitatea României de a contribui la valoarea adăugată a Uniunii Europene, aspect 

reflectat în bilanțul consistent pe care îl predăm: 90 de dosare legislative finalizate și aproximativ 

2.500 de evenimente și reuniuni organizate. Totodată, am facilitat adoptarea a 84 de concluzii ale 

Intervenția prim-ministrului Viorica Dăncilă în plenul Parlamentului European 

în plenul Parlamentului European 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/review-of-the-romanian-council-presidency-opening-statements-by-viorica-dancila-romanian-prime-minister-and-maros-sefcovic-vice-president-of-the-ec_I175887-V_rv
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Consiliului pe multiple teme de interes comun. Ne-am dorit ca prin exercitarea acestui mandat să 

avem rezultate vizibile, durabile, la care cetățenii să se poată raporta cu ușurință și claritate. Aceste 

rezultate conferă o identitate veritabilă primei noastre președinții, la care consider că ne putem raporta 

cu toții. 

De exemplu, mi-ar plăcea să cred că atunci când un cetățean european va beneficia de un acces 

mai echitabil și mai transparent pe piața muncii, care să-i permită să echilibreze mai bine activitatea 

profesională cu viața privată, va ști că aceste decizii au fost luate pe durata Președinției române. 

La fel, doresc să cred că cetățeanul european se va simți mai în siguranță și mai protejat în 

interiorul granițelor Uniunii și datorită eforturilor președinției noastre. Am reușit să facem un salt 

calitativ în această direcție. De aici înainte, vor fi posibile verificări mai eficiente la frontierele externe, 

vom îmbunătăți securitatea cărților de identitate. Am obținut rezultate consistente pe toți cei patru 

piloni prioritari ai președinției: Europa convergenței, Europa siguranței, Europa actor global, Europa 

valorilor comune. 

În cadrul pilonului Europa convergenței, Președinția română a depus eforturi intense pentru 

avansarea negocierilor referitoare la viitorul Cadru Financiar Multianual 2021-2027, atât pe palierul 

politic, cât și la nivel sectorial. 

Am reușit, de asemenea, finalizarea negocierilor pentru un număr considerabil de dosare 

legislative vizând consolidarea uniunii bancare și uniunii piețelor de capital și am asigurat o viziune pe 

termen lung privind piața unică. 

Totodată, rezultatele concrete înregistrate în domenii precum piață internă – în toate dimensiunile 

acesteia, energie, afaceri sociale sau schimbări climatice, sunt elemente care vor rămâne puncte de 

reper și sunt deja preluate de partenerii noștri din Trio, Finlanda și Croația. 

În același timp, provocările erei digitale, dintre care cea a inteligenței artificiale, au fost abordate 

prin primul set de concluzii ale Uniunii dedicate acestei teme. 

Președinția noastră a adus o contribuție importantă la definitivarea Pieței unice digitale prin 

Directiva privind drepturile de autor în piața unică digitală. În toate demersurile noastre, am urmărit 
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plasarea intereselor cetățeanului în centrul viziunii noastre. Consolidarea dimensiunii sociale a Uniunii 

a reprezentat, astfel, o prioritate iar înființarea Autorității Europene pentru Muncă, un exemplu de 

reușită. 

Din perspectiva uniunii energiei, am adoptat propunerea de amendare a Directivei (Gaze 

Naturale), care va asigura, în premieră, un cadru de reglementare unitar și transparent privind 

interconectările în domeniul gazelor naturale cu state terțe. Am urmărit facilitarea reflecției privind 

dezvoltarea unei viziuni comune pe termen lung în direcția neutralității climatice. Am adoptat primele 

reglementări în domeniul standardelor de emisii pentru vehiculele grele. 

Europa siguranței, cel de-al doilea pilon, a fost cadrul în care am acționat pentru creșterea 

gradului de securitate la nivelul UE, având în vedere așteptările cetățenilor noștri. 

Am consolidat mandatul Agenției europene de frontieră și gardă de coastă, iar prin adoptarea 

legislației privind inter-operabilitatea, transmitem un semnal clar că sistemele de informații la nivel 

european trebuie să se completeze reciproc. Acesta reprezintă un exemplu excelent în ce privește 

continuarea cooperării între statele membre pentru consolidarea securității interne și a funcționalității 

spațiului Schengen, obiectiv la care România dorește să participe pe deplin în continuare. În domeniul 

migrației, am depus eforturi pentru avansarea negocierilor privind reforma politicii europene de azil și 

migrație. Chiar și în condițiile menținerii divergențelor pe această tematică, am reușit să avansăm 

negocierile privind Directiva returnare și discuțiile privind perfectarea unor aranjamente temporare. 

Am finalizat, de asemenea, negocierile pentru funcționarea rețelei europene a ofițerilor de legătură în 

materie de migrație. 

În vederea îmbunătățirii răspunsului la atacurile cibernetice, a fost adoptat un cadru de sancțiuni 

pentru a răspunde atacurilor cibernetice. Astfel, pentru prima dată, se vor impune sancțiuni 

persoanelor implicate în atacurile cibernetice care amenință Uniunea sau statele membre. România va 

continua să acționeze în acest domeniu, urmărind obiectivul de a găzdui o agenție europeană 

specializată în acest sens. 

Privind către dimensiunea externă a activității noastre, reflectată în cadrul pilonului Europa – 

actor global, am investit eforturi consistente pentru a consolida profilul unei Uniuni active și eficiente, 
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implicată în vecinătatea sa, și credibilă, prin onorarea angajamentelor sale internaționale. S-au obținut 

progrese în domenii relevante, precum regiunea Balcanilor de Vest, Parteneriatul Estic, regiunea Mării 

Negre. Extinderea reprezintă o investiție geostrategică în bunăstarea economică, politică și de 

securitate a Uniunii Europene. În Balcanii de Vest, am reușit ca, pe fondul unui context complex, să 

păstrăm evoluțiile remarcabile, și chiar istorice, înregistrate anul trecut și să menținem oportunitățile 

strategice create pentru partenerii din regiune, mă refer la Albania și Macedonia de Nord. 

Relevanța obiectivelor noastre este majoră în pilonul Europa valorilor comune. Fenomenul 

dezinformării este de o actualitate incontestabilă și de aceea am transmis Consiliului European raportul 

privind combaterea dezinformării și asigurarea unor alegeri europene corecte. 

Un alt obiectiv major al Președinției noastre a vizat combaterea antisemitismului, a xenofobiei, a 

discursului bazat pe ură și a tuturor formelor de intoleranță. 

Sperăm că toate aceste eforturi vor fi continuate de către partenerii noștri de Trio. 

Credem că promovarea egalității de șanse și de gen este un obiectiv major, care s-a regăsit, de 

altfel, în arhitectura noilor instituții europene, a Parlamentului European și a Comisiei Europene. 

Ne-am asumat că vom acționa în sensul consolidării proiectului european și, pe parcursul celor 6 

luni ale mandatului nostru, am demonstrat că pro-europenismul trebuie alimentat prin acțiune 

constantă. 

M-am implicat personal, cu toată dăruirea, în buna desfășurare a acestei președinții și dintr-o 

motivație personală, determinată de atașamentul profund față de idealul proiectului european. Fac 

parte din generația care s-a maturizat cu această aspirație la deplinătatea integrării europene și a 

recunoașterii acesteia pentru România. Cred că acest sentiment de recunoaștere a însemnătății pe 

care o are Uniunea Europeană pentru cetățeni are nevoie să fie cultivat, în permanență, prin rezultate 

concrete. Proiectul nostru nu trebuie să promoveze o Europă cu mai multe viteze și nici a cercurilor 

concentrice. 
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România va continua să promoveze obiectivul comun de consolidare a proiectului european și va 

urmări, în același timp, definitivarea integrării sale. Mă refer aici, desigur, la integrarea deplină a țării 

noastre în Spațiul Schengen, în cadrul căruia acționăm deja, ca membru de facto. 

Vom acționa în continuare, de o manieră pragmatică,  pentru promovarea principiilor din 

Declarația de la Sibiu și rămânem profund atașați respectării valorilor democratice și a statului de 

drept. Este important însă să nu existe diferențe între statele membre, falii care să creeze standarde 

diferite pentru cetățenii europeni. 

Prin exercitarea Președinției Consiliului Uniunii Europene, România a confirmat statutul de stat 

membru cu drepturi depline, ceea ce ne arată legitimitatea aspirației noastre de încheiere a 

Mecanismului de cooperare și verificare. Cred, în continuare, cu tărie că viitorul nostru, al tuturor, nu 

poate fi imaginat altfel decât în cadrul unei Europe mai puternice și mai coezive, în beneficiul căreia 

am lucrat cu entuziasm, încredere și profesionalism în ultimele 6 luni. 

Am convingerea că eforturile Președinției române la Consiliul Uniunii Europene reprezintă o bază 

consistentă pentru continuarea avansării agendei europene în perioada următoare și urez succes 

Președinției finlandeze a Consiliului Uniunii Europene. Mulțumesc pentru sprijinul dvs. în aceste 6 luni, 

pentru buna cooperare și sunt convinsă că Președinția rotativă deținută de către România în aceste 

luni va rămâne atât în memoria României, dar și în memoria Uniunii Europene ca o președinție de 

succes. Vă mulțumesc!” 
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Parlamentul European joacă un rol crucial în 

alegerea președintelui Comisiei Europene.  

Liderii europeni au discutat deja, atât  în 

cadrul Consiliul European, din 20-21 iunie a.c., 

despre numirea noilor șefi ai instituțiilor UE, cât 

și în cadrul întâlnirii speciale din 30 iunie a.c.  

În urma acestor reuniuni, luând în 

considerare rezultatele alegerilor parlamentare  

europene, din luna  mai a.c., Consiliul European 

a numit un prezumtiv candidat pentru președinția 

Comisiei Europene, în persoana dnei Ursula von 

der Leyen.  

În acest context, la  data de 16 iulie a.c., 

deputații europeni au votat candidatul propus la 

președinția Comisiei Europene. Ministrul german 

al apărării, Ursula von der Leyen, care a fost 

nominalizată, și-a prezentat programul și a 

discutat cu deputații europeni.  

 

 

Cum este ales președintele Comisiei Europene 

Comisiei Europene 

în plenul Parlamentului European 
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Pentru a deveni președinte al Comisiei Europene, doamna von der Leyen a trebuit să obțină 

sprijinul majorității absolute a deputaților europeni (în momentul de față cel puțin 374 de voturi). Votul 

a fost secret, cu buletine de vot. Deși a fost susținută de liderii UE și este membră a partidului politic 

care a câștigat majoritatea locurilor în alegerile europene, ea nu este un candidat cap de listă, fapt 

criticat de mulți alți deputați europeni.  

O dată ce noul președinte a fost votat, încep demersurile pentru stabilirea componenței Comisiei. 

Comisiile parlamentare vor organiza audieri cu fiecare dintre comisarii desemnați pentru a evalua dacă 

corespund portofoliului repartizat, apoi deputații europeni îi vor vota în plen.  

Statele membre, în colaborare cu noul președinte al Comisiei Europene, sunt cei care vor 

nominaliza candidații pentru ocuparea portofoliilor de comisari europeni.  

Noua Comisie Europeană își va intra în drepturi începând cu 1 noiembrie 2019. 

 

 

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/eu-affairs/20190711STO56841/parlamentul-decide-cine-va-fi-noul-presedinte-al-comisiei
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În data de 17 iulie a.c., în plenul Parlamentului 

European au fost discutat prioritățile Președinției finlandeze 

la Consiliul UE, în prezența prim-ministrul Finlandei, dl Anti 

Rinne, , și vicepreședintele Comisiei Europene, dl Jyrki 

Katainen,  

În discursul său, dl Anti Rinne a subliniat că schimbările 

climatice, valorile comune și statul de drept, competitivitatea 

și integrarea socială, precum și siguranța globală vor fi 

punctul central al președinției finlandeze, în următoarele 6 

luni. El a subliniat că sloganul „Europa durabilă - viitor durabil" captează obiectivul președinției care își 

propune să contribuie la o „sustenabilitate socială, economică și ecologică" pentru viitorul Uniunii 

Europene. 

La rândul său, dl Jyrki Katainen, vicepreședintele Comisiei Europene, a declarat că instituția pe 

care o reprezintă este în consens cu prioritățile Președinției finlandeze. El a felicitat Finlanda și a 

precizat că atunci „când vine vorba de mediul înconjurător, conduceți prin exemplu”.  

Deputații europeni au salutat intenția Președinției finlandeze de a consolida poziția UE în calitate 

de lider mondial în acțiunile întreprinse în domeniul schimbărilor climatice și ambiția de a consolida 

statul de drept. Ei au solicitat Președinției finlandeze să identifice cu celeritate o soluție echilibrată 

pentru  bugetul UE pe termen lung. Problemele privind migrația, politica agricolă comună și 

transparența au fost menționate ca subiecte în care se impune un efort comun.  

 

 

 

Prioritățile Președinției finlandeze la Consiliului UE 

Comisiei Europene 

în plenul Parlamentului European 
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Parlamentul European și-a votat, în data de 17 iulie a.c., componența celor 44 de delegații 

interparlamentare din această legislatură.   

Delegațiile interparlamentare mențin relațiile și fac schimburi de informații cu membri ai 

parlamentelor altor țări, regiuni și organizații, pentru promova valorile fundamentale ale Uniunii 

Europene - libertatea, democrația, respectul pentru drepturile omului și libertățile fundamentale, 

precum și statul de drept. 

După ce parlamentarii europeni aprobă natura și componența numerică a delegațiilor 

interparlamentare, grupurile politice și membrii neafiliați numesc membrii delegațiilor în funcție de 

deciziile interne. Componența acestor delegații trebuie să respecte proporționalitatea statelor membre, 

a orientărilor politice și a echilibrului de gen. 

Președinții și vicepreședinții delegațiilor vor fi aleși în cadrul reuniunilor constitutive ale 

delegațiilor, care vor avea loc cel mai probabil în luna septembrie 2019. 

În cele 44 de delegații se regăsesc următorii deputații europeni din România:   

 

Delegație interparlamentară 

 

 

Deputați români (membri titulari) 

Delegația pentru relațiile cu  

Bosnia-Herțegovina și Kosovo 

Dragoș Tudorache (Renew Europe) 

Delegația la Comisia parlamentară de 

asociere  

UE - Ucraina 

Traian Băsescu (PPE) 

Daniel Buda (PPE) 

Delegația la Comisia parlamentară de 

asociere  

UE - Moldova 

Rareș Bogdan (PPE) 

Siegfried Mureşan (PPE) 

Adrian Benea (S&D) 

Cristian Terheș (S&D) 

Mihai Tudose (S&D) 

Cristian Ghinea (Renew Europe) 

Ramona Strugariu (Renew Europe) 

Delegația la Comisia parlamentară de 

parteneriat UE - Armenia,  

la Comisia parlamentară de cooperare  

UE - Azerbaidjan și  

la Comisia parlamentară de asociere  

Eugen Tomac (PPE) 

Carmen Avram (S&D) 

Delegațiile interparlamentare 

Comisiei Europene 

în plenul Parlamentului European 
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UE - Georgia 

Delegația pentru relațiile cu  

Israel 

Carmen Avram (S&D) 

Dragoș Tudorache (Renew Europe) 

Delegația pentru relațiile cu  

Peninsula Arabă 

Claudiu Manda (S&D) 

Delegația pentru relațiile cu  

Statele Unite 

Adina Vălean (PPE) 

Dan Nica (S&D) 

Nicolae Ștefănuță (Renew Europe) 

Delegația pentru relațiile cu  

Mercosur 

Daniel Buda (PPE) 

Delegația pentru relațiile cu  

Japonia 

Dragoș Pîslaru (Renew Europe) 

Delegația pentru relațiile cu  

Republica Populară Chineză 

Iuliu Winkler (PPE) 

Rovana Plumb (S&D) 

Delegația pentru relațiile cu 

India 

Lorant Vincze (PPE) 

Delegația pentru relațiile cu  

țările din Asia de Sud 

Mircea Hava (PPE) 

Delegația pentru relațiile cu  

țările din Asia de Sud - Est și  

cu Asociația Națiunilor din Asia de Sud 

- Est (ASEAN) 

Vasile Blaga (PPE) 

Cristian Buşoi (PPE) 

Delegația la Comisia parlamentară 

mixtă  

UE-Turcia 

Corina Crețu (S&D) 

Delegația la  

Comisia parlamentară mixtă UE-Chile 

Dan Motreanu (PPE) 

Delegația la  

Comisia parlamentară de stabilizare și 

de asociere UE-Serbia 

Clotilde Armand (Renew Europe) 

Delegația la  

Comisia parlamentară de stabilizare și 

de asociere UE-Albania 

Tudor Ciuhodaru (S&D) 

Vlad Botoș (Renew Europe) 

Delegația la  

Adunarea Parlamentară Paritară ACP-

UE 

Gheorghe Falcă (PPE) 

Marian-Jean Marinescu (PPE) 

Delegația la  

Adunarea Parlamentară Euro-Latino-

americană 

Daniel Buda (PPE) 

Dan Motreanu (PPE) 

Delegația la  

Adunarea Parlamentară Euronest 

Traian Băsescu (PPE) 

Rareș Bogdan (PPE) 

Siegfried Mureşan (PPE) 

Eugen Tomac (PPE) 

Carmen Avram (S&D) 

Dacian Cioloș (Renew Europe) 

Ramona Strugariu (Renew Europe) 
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În cadrul reuniunii Consiliului afaceri externe de la Bruxelles, Înaltul Reprezentant al UE, 

Federica Mogherini şi miniştrii de externe ai UE au abordat subiecte de pe agenda 

internaţională privind activităţile de foraj ilegale desfăşurate de Turcia în estul Mediteranei, 

evoluţiile recente din Sudan şi Venezuela. Totodată, s-a discutat despre Iran, Irak, Republica 

Moldova şi despre alte aspecte externe ale migraţiei. 

Consiliul a adoptat concluzii privind activităţile de foraj ale Turciei în estul Mediteranei, 

pe care le condamnă ferm şi a decis suspendarea negocierilor cu privire la Acordul cuprinzător 

privind transportul aerian cu aceasta şi a aprobat propunerea Comisiei de a reduce asistenţa 

de preaderare acordată Turciei pentru 2020. 

Referior la recentele evoluţii din Sudan, miniştrii de externe au luat act de faptul că 

acordul, la care s-a ajuns la 11 iulie a.c. între Consiliul militar de tranziţie şi Forţele pentru 

libertate şi schimbare, reprezintă un progres semnificativ şi au subliniat importanţa tranziţiei 

civile, inclusiv prin sprijin financiar suplimentar. 

De asemenea, miniştrii au reiterat sprijinul UE pentru Venezuela în găsirea unei soluţii 

politice şi s-au arătat preocupați privind situaţia drepturilor omului ca urmare a raportului 

publicat de Înaltul Comisar al ONU pentru drepturile omului, Michelle Bachelet, la 5 iulie 2019. 

În contextul declaraţiilor şi măsurilor recente ale Iranului de reducere a  puneriii în 

aplicare a anumitor aspecte ale acordului nuclear cu Iranul – JCPOA (Planul comun de acţiune 

cuprinzător)-, Consiliul a reiterat faptul că UE regretă decizia SUA de a reimpune sancţiuni 

acestui stat şi au subliniat eforturile depuse de UE pentru a permite continuarea comerţului 

legitim cu Iranul prin intermediul instrumentului cu scop special „INSTEX”, care în prezent 

este operaţional. Totdată, miniştrii au îndemnat Iranul să corecteze măsurile luate şi au 

reafirmat că angajamentul UE faţă de acordul nuclear depinde de respectarea deplină de 

către Iran a acestuia. 

Miniştrii de externe au fost informaţi de Înaltul Reprezentant al UE cu privire la recentele 

evoluţii din Irak şi au adoptat concluzii prin care şi-au reiterat sprijinul pentru unitatea, 

suveranitatea şi intergritatea teritorială a Irakului şi au salutat formarea unui guvern federal. 

CONSILIUL AFACERI EXTERNE 

Luni, 15 iulie 2019, Bruxelles 

https://www.consilium.europa.eu/media/40365/st11260-en19.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/07/15/turkish-drilling-activities-in-the-eastern-mediterranean-council-adopts-conclusions/pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/07/15/iraq-council-adopts-conclusions/pdf
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În cadrul discuţiilor cu ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Nicolae 

Popescu, Consiliul şi-a exprimat sprijinul, în special în ceea ce priveşte punerea în aplicare a 

reformelor legate de Acordul de asociere, precum şi disponibilitatea de a relua sprijinul 

financiar condiţionat din partea UE pentru Republica Moldova.  

Privind aspectele externe ale migraţiei, miniştrii de externe au convenit asupra 

necesităţii de a intensifica eforturile, atât cele referitoare la sporirea resurselor financiare 

atribuite prin Fondul fiduciar al UE pentru Africa, cât şi cele referitoare la accelerarea 

relocărilor persoanelor care au nevoie de 

protecţie internaţională. 

Totodată, Consiliul a adoptat concluzii 

privind priorităţile UE pentru cea de a 74-a 

Adunare Generală a ONU, pentru perioada 

septembrie 2019 - septembrie 2020. 

Angajamentul UE pentru o lume mai pașnică, 

bazată într-o mai mare măsură pe cooperare și 

mai echitabilă este întemeiat pe valori comune – 

pacea, democrația, drepturile omului, statul de drept, egalitatea de gen, dezvoltarea 

durabilă–, precum și pe angajamentul profund al UE față de un multilateralism eficace. 

În plus, Consiliul a adoptat directivele de negociere pentru modernizarea Tratatului 

privind Carta energiei4 (TCE) şi a acordat Comisiei Europene un mandat pentru începerea 

negocierilor. Scopul negocierilor constă în modernizarea dispozițiilor TCE astfel încât să se 

țină seama de obiectivele de dezvoltare durabilă și de cele din domeniul climei, precum și de 

standardele moderne de protecție a investițiilor și de soluționare a litigiilor dintre investitori 

și stat. TCE modernizat ar trebui să urmărească obiectivul de a facilita investițiile în sectorul 

energetic în mod durabil, de a oferi securitate juridică. 

 

 

                                                           
4 Tratatul privind Carta energiei este un acord multilateral care oferă un cadru pentru comerțul și investițiile 

din sectorul energetic. El a fost semnat în decembrie 1994 și a intrat în vigoare în aprilie 1998. În prezent, există 

53 de semnatari și părți contractante la TCE, printre care se numără majoritatea statelor membre ale UE, UE și 
Euratom. Dispozițiile esențiale ale TCE se referă la protecția investițiilor, la comerțul cu materiale și produse 

energetice, la tranzit și la soluționarea litigiilor. Majoritatea dispozițiilor tratatului nu au fost revizuite din anii ʼ90, 
ceea ce a creat probleme, în special în ceea ce privește dispozițiile din domeniul protecției investițiilor, care nu mai 
corespund standardelor moderne. 

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/07/15/eu-priorities-at-the-united-nations-and-the-74th-united-nations-general-assembly-adopted/pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/07/15/eu-priorities-at-the-united-nations-and-the-74th-united-nations-general-assembly-adopted/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10745-2019-ADD-1/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10745-2019-ADD-1/ro/pdf
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Consiliul agricultură și pescuit s-a întrunit, în data de 15 iulie a.c., la Bruxelles, pentru 

a dezbate programul Președinției finlandeze la Consiliului UE. 

Președinția finlandeză și-a prezentat prioritățile. În ceea ce privește agricultura, se 

dorește avansarea negocierilor privind propunerile Comisiei Europene referitoare la reforma 

politicii agricole comune (PAC) post-2020, înainte de adoptarea unei decizii privind noul cadru 

financiar multianual 2021-2027. Alte priorități includ preocupări legate de bioeconomie, 

silvicultură, situația pieței și comerțul internațional. În domeniul pescuitului, Președinția 

finlandeză va conduce negocierile privind posibilitățile de pescuit în 2020 pentru Marea 

Baltică, Marea Neagră, Oceanul Atlantic și Marea Nordului. În plus, se vor intensifica discuțiile 

privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM) și Regulamentul privind 

controlul pescuitului. „Numitorul comun al tuturor acțiunilor UE ar trebui să fie 

sustenabilitatea. Mă voi asigura că acest principiu va ghida tot ceea ce facem în domeniul 

agriculturii și pescuitului” - a precizat dl Jari Leppä, ministrul agriculturii și silviculturii din 

Finlanda, totodată președintele Consiliului.  

În ceea ce privește Pachetul de reformă a PAC post-2020, s-a pus accentul pe 

valoarea strategică și economică a alimentelor și a apei curate, precum și a agriculturii și 

silviculturii sustenabile. Se va promova „o politică agricolă comună care să poată răspunde 

mai bine nevoilor legate de protecția mediului și de schimbările climatice, asigurând în același 

timp securitatea alimentară” - a fost de părere ministrul finlandez Leppä. În cadrul reuniunii, 

a existat un schimb de opinii cu privire la aspectele legate de mediu și de climă ale pachetului 

de reformă a PAC post-2020,   concentrându-se pe elementele considerate ca fiind esențiale 

pentru atingerea unui nivel mai ridicat de ambiție, precum și asupra modului în care se pot 

îmbunătăți normele propuse. Mai mulți miniștri au subliniat importanța asigurării unei 

CONSILIUL AGRICULTURĂ ȘI PESCUIT 

Luni, 15 iulie 2019, Bruxelles 
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flexibilități suficiente pentru a adapta mai bine 

aceste cerințe și pentru a simplifica normele în 

beneficiul fermierilor și al autorităților naționale.  

De asemenea, Consiliul a fost informat cu 

privire la raportul final privind zahărul, după 

încheierea sistemului de cote la 30 septembrie 

2017. În acest context, miniștrii au făcut schimb 

de opinii privind propunerile formulate în raport 

și au considerat că situația dificilă a pieței 

zahărului este strâns legată de tranziția post-

cote, făcând recomandări cu privire la diverse 

aspecte, cum ar fi: sprijinul cuplat facultativ, 

relațiile contractuale dintre cultivatorii și 

producătorii de zahăr, instrumentele de 

gestionare a riscurilor, transparența pieței, 

aspectele socio-economice, comerțul și 

cercetarea. 

În plus, Consiliul a fost informat de către 

Comisia Europeană  cu privire la rezultatele 

negocierilor privind liberul schimb dintre UE și 

țările Mercosur (Argentina, Brazilia, Paraguay și 

Uruguay), care au încheiat, la 28 iunie 2019, un 

acord comercial cuprinzător de principiu, care va 

face parte dintr-un acord de asociere mai extins 

între cele două regiuni. 

Alte subiecte care s-au aflat pe ordinea de zi 

au fost cele  privind  situația actuală a pestei porcine africane, condiții optime pentru  animale 

în timpul transportului, produsele de protecție a plantelor și gestionarea dăunătorilor, 

prezentarea rezultatelor celei de a treia Conferințe ministeriale privind agricultura dintre UE 

și Uniunea Africană, inițiativa BIOEAST și situația dificilă din sectorul orezului. 
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La summitul UE-Canada5 a participat Donald Tusk, președintele Consiliului European, 

Cecilia Malmström, responsabilul UE pentru comerț și Justin Trudeau, prim-ministrul Canadei. 

 

 

 

 

Liderii din UE și Canada s-au reunit atât pentru a evalua relațiile de cooperare, cât și 

pentru a aborda alte domenii de cooperare. De asemenea, și-au reafirmat susținerea față de 

sistemul comercial multilateral bazat pe norme, având ca pilon central Organizația Mondială 

a Comerțului (OMC), asumându-și angajamentul față de punerea în aplicare deplină a 

acordului de liber schimb UE-Canada (CETA)6.  

În ceea ce privește clima și energia, părțile au discutat despre modalitățile de atenuare 

a impactului schimbărilor climatice și de conservare a 

biodiversității mondiale, a regiunii arctice și a oceanelor, 

reafirmându-și angajamentul ferm față de Acordul de la 

Paris și lansând un apel pentru aplicarea sa deplină de 

către toate părțile.  

Discuția unor aspecte privind afacerile externe și 

securitatea a caracterizat acordul nuclear (JCPOA) ca o 

realizare de importanță critică în domeniul neproliferării 

                                                           
5 Ultimul summit UE-Canada a avut loc la Bruxelles în 2016, unde au fost semnate Acordul de parteneriat 

strategic (SPA) și Acordul economic și comercial cuprinzător UE-Canada (CETA).  

6 Acordul se aplică provizoriu începând din septembrie 2017. 

SUMMITUL UE-CANADA 

Joi-vineri, 18 iulie -19 iulie 2019, Montreal, Canada 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5368-2016-REV-2/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5368-2016-REV-2/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10973-2016-INIT/en/pdf
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nucleare la nivel mondial. Canada și UE au îndemnat Iranul să își respecte angajamentele 

asumate în cadrul acordului. Liderii au discutat și despre criza din Venezuela. Aceștia au 

convenit să intensifice cooperarea pentru a contribui la o soluție politică, pașnică și 

democratică. Cu privire la Siria, UE și Canada au susținut protejarea civililor, încetarea 

ostilităților și necesitatea de a asigura accesul umanitar pe întreg teritoriul țării. 

De asemenea, UE și Canada au discutat despre situația din Crimeea și despre 

cooperarea în domenii precum migrația, amenințările cibernetice și combaterea terorismului. 

Ambele părți au încheiat 

negocierile pentru un nou acord privind 

registrul cu numele pasagerilor (PNR). 

Acordul va juca un rol vital pentru 

consolidarea securității, asigurând, în 

același timp, respectarea vieții private 

și protecția datelor cu caracter 

personal. 

Totodată, UE și Canada și-au 

reafirmat angajamentul reciproc față 

de susținerea drepturilor omului și 

democrației, inclusiv sprijinirea 

incluziunii sociale, egalității de gen și creșterea favorabilă incluziunii. Nu în ultimul rând, au 

fost abordate aspecte privind cooperarea strategică în privința provocărilor mondiale, inclusiv 

în domenii ca știința, tehnologia și inovarea, inteligența artificială. 

În urma summitului UE-Canada președintele Tusk a declarat: „(...)Pentru UE, Canada 

este un aliat puternic și un prieten foarte bun. Canada împărtășește viziunea noastră asupra 

lumii, valorile și obiectivele noastre. Și UE și Canada cred cu convingere în democrație, în 

statul de drept, în drepturile omului, în solidaritatea între popoare și națiuni, precum și în 

ordinea internațională bazată pe norme”. 

Donald Tusk și Justin Trudeau au adoptat o declarație comună, în care s-au reafirmat 

valorile comune recunoscute prin parteneriatul dintre UE și Canada, rolul strategic al 

Acordului strategic de parteneriat (APE) și al Acordului Economic și Comercial cuprinzător 

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/07/18/remarks-by-president-donald-tusk-after-the-eu-canada-summit-in-montreal/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/07/18/eu-canada-summit-joint-declaration-montreal-17-18-july-2019/
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(CETA), precum și noile angajamente asumate în vederea combaterii schimbărilor climatice, 

protejarea mediului, promovarea securității internaționale ș.a.  

Nu în ultimul rând, cei doi lideri au semnat un parteneriat pentru a îmbunătăți 

conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor. Acordul de parteneriat include angajamente 

clare de combatere a efectelor negative ale pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat 

(INN), poluării marine și schimbărilor climatice. În același timp, va contribui la facilitarea 

dezvoltării durabile a sectoarelor maritime și la punerea în aplicare a Agendei pentru 

dezvoltare durabilă din 2030, în special a Obiectivului 14 pentru dezvoltare durabilă. 

 

Reuniunea Consiliului afaceri generale, prezidată de către Tytti Tuppurainen, ministrul 

finlandez al afacerilor europene, s-a finalizat prin adoptatarea unor concluzii. 

Președinția finlandeză a Consiliului a prezentat miniștrilor prioritățile sale pentru 

următoarele șase luni. Prioritățile generale ale președinției finlandeze sunt: consolidarea 

valorilor comune și a statului de drept, sporirea competitivității UE și a incluziunii sociale 

pe teritoriul acesteia, consolidarea poziției de lider mondial a UE în acțiunile de combatere 

a schimbărilor climatice și protejarea în mod cuprinzător a securității cetățenilor. 

Consiliul a fost informat cu privire la planurile președinției finlandeze în ceea ce 

privește lucrările referitoare la cadrul financiar multianual (CFM) pentru perioada 2021-

2027. Astfel, în octombrie 2019 va avea loc un schimb de opinii între liderii UE, cu scopul 

încheierii unui acord înainte de sfârșitul anului. De asemenea, președinția va urmări să 

progreseze cât mai mult în negocierile privind propunerile sectoriale legate de CFM. Tytti 

Tuppurainen, ministrul finlandez al afacerilor europene a declarat : „(…) Suntem pregătiți 

să lucrăm intens și urmează să aducem cifre la masa negocierilor. Pentru noi, sarcina cea 

mai importantă este obținerea unei baze echilibrate pentru liderii noștri”. 

Miniștrii au făcut schimb de opinii cu privire la punerea în aplicare a noii agende 

strategice 2019-2024, astfel încât UE să promoveze în continuare valorile europene prin:     

Joi, 18 iulie 2019, Helsinki, Finlanda 

CONSILIUL AFACERI GENERALE  

https://ec.europa.eu/fisheries/press/eu-and-canada-conclude-ocean-partnership-agreement_ro
https://www.consilium.europa.eu/media/40414/st01137-en19.pdf
https://eu2019.fi/en/priorities/programme
https://www.consilium.europa.eu/media/39921/a-new-strategic-agenda-2019-2024-ro.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/39921/a-new-strategic-agenda-2019-2024-ro.pdf
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• protejarea cetățenilor și a libertăților; 

• dezvoltarea unei baze economice solide și pline de vitalitate; 

• construirea unei Europe verzi, echitabile, sociale și neutre din punctul de vedere 

al impactului asupra climei; 

• promovarea intereselor și valorilor europene pe scena mondială. 

 Finlanda este prima președinție care integrează noile priorități ale Agendei 

strategice 2019-2024 în lucrările Consiliului. Miniștrii au discutat despre modalitatea optimă 

în care s-ar putea realiza acest lucru, abordând și metodele de lucru ale Consiliului și 

principiile transversale ale agendei strategice (cum ar fi transparența). Se preconizează că 

subiectul punerii în aplicare a agendei strategice va fi reluat de Consiliul afaceri generale 

în cadrul reuniunilor sale din octombrie și decembrie. De asemenea, Consiliul European va 

discuta, la reuniunea sa din octombrie 2019, despre acțiuni de întreprins pentru a da 

urmare agendei strategice. 

 Nu în ultimul rând, Comisia Europeană a prezentat comunicarea sa privind 

consolidarea statului de drept în UE. Președinția a informat miniștrii cu privire la planurile 

sale de consolidare a respectării statului de drept în UE. Președinția va aborda cu precădere 

dezvoltarea instrumentelor UE privind statul de drept, inclusiv dialogul privind statul de 

drept din cadrul Consiliului, și consolidarea sinergiilor dintre acestea.  

Tytti Tuppurainen, ministrul finlandez al afacerilor europene a declarat : „(…) Statul 

de drept este o parte esențială a bazei noastre comune de valori. Este o valoare care ne 

unește. Prin urmare, Finlanda acordă o importanță deosebită consolidării statului de drept 

în UE. Președinția finlandeză dorește să abordeze această dezbatere într-un spirit pozitiv și 

constructiv. Scopul este de a găsi modalități mai bune și mai eficiente de a asigura 

respectarea valorilor comune ale UE în statele membre”. 

  De asemenea, Consiliul a evaluat situația actuală a statului de drept în 

Polonia, în urma hotărârii Curții de Justiție a Uniunii Europene cu privire la Legea privind 

Curtea Supremă din Polonia.  

  Nu în ultimul rând, Consiliul a aprobat, fără dezbatere, modalitățile-standard 

pentru audierile prevăzute de procedurile de la art. 7 alin. (1) din TUE,  pentru ca acestea 

să fie previzibile. 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11187-2019-REV-1/ro/pdf
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La reuniunea coprezidată de către Maria Ohisalo, ministrul finlandez de interne și de 

către Anna-Maja Henriksson, ministrul finlandez al justiției, au participat, din partea CE, dl 

Dimitris Avramopoulos, responsabilul UE pentru migrație, afaceri interne și cetățenie și dl 

Julian King, responsabilul pentru securitate. 

Subiectele discutate în cadrul reuniunii au vizat migrația, evoluția securității interne, 

consolidarea valorilor comune și a statului de drept. 

În sesiunea privind afacerile interne din 18 iulie a.c., miniștrii au dezbătut viitorul politicii 

interne de securitate a UE și a migrației în Uniune. Un alt subiect de discuție a vizat inteligența 

artificială. De asemenea, miniștrii au participat la o dezbatere politică bazată pe un scenariu 

fictiv de amenințare hibridă, în scopul evidențierii amenințărilor hibride din perspectiva 

securității interne. 

În sesiunea referitoare la justiție din 19 iulie a.c., miniștrii au abordat atât subiectul 

consolidării statului de drept, cât și provocările actuale în domeniul cooperării în materie 

penală.  

Nu în ultimul rând, s-a discutat și despre rolul justiției civile în cadrul cooperării 

multilaterale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIUNEA INFORMALĂ A CONSILIULUI JUSTIȚIE ȘI AFACERI INTERNE 

Vineri,19 iulie 2019, Helsinki, Finlanda 

https://eu2019.fi/en/events/2019-07-18/informal-meeting-of-ministers-for-justice-and-home-affairs
https://eu2019.fi/documents/11707387/14557119/Future+of+justice+-+Rule+of+Law.pdf/88bee258-15c2-b781-16b7-cd8dd346d950/Future+of+justice+-+Rule+of+Law.pdf.pdf
https://eu2019.fi/documents/11707387/14557119/Future+of+justice+-+Detention+and+its+alternatives.pdf/7e583643-b093-4d1e-dab1-0dfd52335c26/Future+of+justice+-+Detention+and+its+alternatives.pdf.pdf
https://eu2019.fi/documents/11707387/14557119/Future+of+justice+-+Detention+and+its+alternatives.pdf/7e583643-b093-4d1e-dab1-0dfd52335c26/Future+of+justice+-+Detention+and+its+alternatives.pdf.pdf
https://eu2019.fi/documents/11707387/14557119/EU+Civil+law+and+multilateralism.pdf/282c3286-e53b-5dd7-0524-8584b6cb76ea/EU+Civil+law+and+multilateralism.pdf.pdf
https://eu2019.fi/documents/11707387/14557119/EU+Civil+law+and+multilateralism.pdf/282c3286-e53b-5dd7-0524-8584b6cb76ea/EU+Civil+law+and+multilateralism.pdf.pdf
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