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Există o preocupare crescândă pentru 
cooperare și implicare în luarea deciziilor, 

fără a se periclita actul de guvernare 
european - cât mai aproape de interesele 

comunităților. În ultimul deceniu s-au făcut 
eforturi pentru consolidarea principiului 

subsidiarității în legislația UE. Tratatele UE 
au conferit parlamentelor naționale dreptul  
de a se exprima cu privire la proiectele de 

acte legislative ale Uniunii. 

„Parlamentele naționale contribuie, în mod 
activ, la buna funcționare a Uniunii.”  

 

„În temeiul principiului 

cooperării loiale, Uniunea 

și statele membre se 

respectă și se ajută 

reciproc în îndeplinirea 

misiunilor care decurg din 

tratate.” 

 

„În conformitate cu principiile 

statului de drept toate autoritățile 

publice trebuie să acționeze 

întotdeauna în limitele stabilite de 

lege, respectând valorile 

democrației și ale drepturilor 

fundamentale, precum și sub 

controlul unor instanțe de judecată 

independente și imparțiale.” 

 

„(…) Pentru fiecare principiu 

democratic care este slăbit în UE, 

vocea UE în lume este la fel de slăbită. 

Nu putem fi o forță pentru o mass-

media liberă și pentru statul de drept 

din vecinătatea noastră decât dacă 

avem mijloace de informare gratuite și 

instanțe independente în Uniunea 

noastră.” 

 

Coordonator 
Dr. Cristina Stroescu 

 
 Autori 

Carmen Denisa Ion 
Luiza Roibu 

Ioana Cristina Vida 
Andreea Mihai 
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Galileo1, sistemul de navigație prin satelit al UE, va ajunge, la 10 septembrie 

a.c., la 1 miliard de utilizatori de telefoane inteligente din întreaga lume. Această 

etapă coincide cu cea de a 15-a aniversare a Agenției pentru Sistemul Global de 

Navigație prin Satelit European (GSA), care este partenerul principal al Comisiei în 

administrarea sistemului Galileo. 

Cu această ocazie, Elżbieta Bieńkowska, comisarul responsabil pentru piața 

internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri, a declarat: „Galileo oferă acum servicii de 

înaltă calitate de datare și navigare pentru un miliard de utilizatori de telefoane 

inteligente la nivel mondial. Acesta este rezultatul unui efort cu adevărat european de 

a construi cel mai precis sistem de navigație din lume, cu sprijinul și dedicarea GSA. Sunt 

încrezătoare că industria noastră spațială va continua să prospere și să beneficieze de 

și mai multe eforturi, idei și investiții în cadrul noului program spațial al UE.” 

 
1 Galileo este sistemul propriu global de navigație prin satelit al UE, un sistem civil aflat sub control civil, 

care furnizează informații precise de poziționare și datare. Galileo asigură independența Europei față de alte 
sisteme de navigație prin satelit, precum și autonomia strategică a UE în domeniul navigației prin satelit. 

COMISIA 

EUROPEANĂ 
 

 

Piața internă, industrie, antreprenoriat şi IMM-uri  

https://www.gsa.europa.eu/
https://www.gsa.europa.eu/
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Începând din decembrie 2016, Galileo oferă așa-numitele „servicii inițiale”, 

prin care oferă semnale precise de poziționare, navigație și datare a cetățenilor şi 

întreprinderilor. 

În prezent, 95 % dintre întreprinderile care produc cipuri pentru telefoane 

inteligente pentru navigația prin satelit sunt compatibile cu Galileo. Acest prag de „1 

miliard de utilizatori” se bazează pe numărul de telefoane inteligente care folosesc 

Galileo, fiind vândute în întreaga lume. Numărul efectiv de utilizatori ai Galileo este 

chiar mai mare. În Europa, toate modelele noi de autoturisme omologate sunt 

echipate cu sistemul eCall, care utilizează Galileo pentru a comunica serviciilor de 

urgență localizarea vehiculului. Începând din 2019, Galileo este integrat în 

tahografele digitale ale camioanelor – dispozitive de înregistrare a vitezei și a 

distanței – pentru a asigura respectarea normelor privind timpul de conducere și 

pentru a prezerva siguranța rutieră. 

De asemenea, Galileo furnizează Serviciul de căutare și de salvare (SAR) care 

permite reducerea timpului necesar pentru detectarea unei persoane dotate cu o 

baliză pentru cazuri de urgență la mai puțin de 10 minute pe mare, în munți sau în 

deșert. Cu Galileo, acuratețea localizării s-a îmbunătățit de la 10 km la mai puțin de 

2 km. În viitor, sistemul va putea și să îi confirme persoanei în pericol că ajutorul este 

pe drum. 

Galileo sprijină autoritățile publice prin serviciul public reglementat, pentru 

cazuri sensibile, din punctul de vedere al securității. Acesta furnizează un serviciu 

complet criptat pentru utilizatorii guvernamentali aflați în situații de urgență sau de 

criză, de la nivel național, precum atacurile teroriste, pentru a asigura continuitatea 

serviciilor. 

Industria spațială europeană, a doua ca valoare din lume, este puternică și 

competitivă. Pentru a ajuta la menținerea și la promovarea, în continuare, a poziției 

de frunte a UE în domeniul spațial, pentru următorul buget pe termen lung al UE, 

2021-2027, Comisia a propus un program spațial în valoare de 16 miliarde EUR. 

 

 

 

 

 
 
 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_16_4366
https://ec.europa.eu/transport/themes/its/road/action_plan/ecall_en
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4022_ro.htm
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4022_ro.htm
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 Președintele ales Ursula von der 

Leyen și-a prezentat, la 10 septembrie 

2019, echipa și noua structură a 

următoarei Comisii Europene. 

 Noua Comisie este structurată în 

jurul obiectivelor pe baza cărora 

președintele ales von der Leyen a fost 

votat de Parlamentul European. 

Președintele ales Ursula von der Leyen a declarat: „Această echipă va defini 

calea europeană: vom acționa cu hotărâre împotriva schimbărilor climatice, ne vom 

consolida parteneriatul cu Statele Unite, ne vom defini relațiile cu o Chină mai 

autonomă și vom fi un vecin fiabil, de exemplu pentru Africa. Această echipă va trebui 

să apere valorile și standardele noastre la nivel mondial. Vreau o Comisie condusă cu 

hotărâre, care se axează, în mod clar, pe aspectele care ne preocupă și care oferă 

răspunsuri. Vreau să fie o Comisie bine echilibrată, agilă și modernă. Această echipă 

va trebui acum să câștige încrederea Parlamentului. Comisia pe care o voi conduce 

va fi o comisie geopolitică, dedicată politicilor durabile și doresc ca Uniunea 

Europeană să fie gardianul multilateralismului, pentru că știm că suntem mai 

puternici realizând împreună ceea ce nu putem face singuri.” 

Noul colegiu va avea opt vicepreședinți.  

Vicepreședinții sunt responsabili pentru prioritățile majore cuprinse în 

orientările politice prezentate de Ursula von der Leyen. Rolul acestora este de a 

ghida activitatea Comisiei Europene în ceea ce privește ambițiile emblematice, cum 

sunt Pactul ecologic european, o Europă pregătită pentru era digitală, o economie în 

serviciul cetățenilor, protejarea modului de viață european, o Europă mai puternică 

pe plan internațional și un elan nou pentru democrația europeană.  

Membrii Comisiei vor gestiona expertiza furnizată de direcțiile generale. 

    Trei vicepreședinți executivi vor avea o funcție dublă. Fiecare dintre ei va fi atât 

vicepreședinte responsabil pentru una dintre cele trei teme principale de pe agenda 

președintelui ales, cât și comisar. 

Noua structură a următoarei Comisii Europene  
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➢ Vicepreședintele executiv Frans Timmermans (Țările de Jos) va coordona 

activitatea cu privire la Pactul ecologic european. El va gestiona, totodată, 

politicile climatice, fiind sprijinit de Direcția generală politici climatice. 

➢ Vicepreședintele executiv Margrethe Vestager (Danemarca) va coordona 

întreaga agendă privind o Europă pregătită pentru era digitală și va fi comisar 

pentru concurență, sprijinită de Direcția generală concurență. 

➢ Vicepreședintele executiv Valdis Dombrovskis (Letonia) va coordona 

activitatea privind o economie în serviciul cetățenilor și va fi comisarul pentru 

servicii financiare, sprijinit de Direcția generală stabilitate financiară, servicii 

financiare și uniunea piețelor de capital. 

Ceilalți cinci vicepreședinți sunt: 

➢ Josep Borrell (Spania): Înalt Reprezentant/Vicepreședinte desemnat, O 

Europă mai puternică pe plan internațional; 

➢ Věra Jourová (Republica Cehă): Valori și transparență; 

➢ Margaritis Schinas (Grecia): Protejarea modului de viață european; 

➢ Maroš Šefčovič (Slovacia): Relații interinstituționale și prospectivă; 

➢ Dubravka Šuica (Croația): Democrație și demografie; va coordona activitatea 

Conferinței privind viitorul Europei. 

Președintele ales von der Leyen dorește să prezideze un colegiu angajat, care 

înțelege Europa și ascultă dorințele europenilor. Din acest motiv, toți membrii 

colegiului vor vizita fiecare stat membru în prima jumătate a mandatului lor. Ei vor 

trebui să cunoască nu numai capitalele, ci și să viziteze regiunile în care trăiește și 

muncește populația Europei. 

Așa cum Europa trebuie să fie pregătită pentru era digitală și Comisia trebuie 

să se adapteze realităților de astăzi. Reuniunile colegiului se vor desfășura numai în 

format digital. 

 Obiectivul noii Comisii este de a ușura viața oamenilor și a întreprinderilor. 

Pentru a reduce birocrația, Comisia va aplica principiul numărului constant („one-in, 

oneout”) atunci când se vor introduce noi dispoziții legislative şi de reglementare. 

 

Ceilalți comisari desemnați sunt următorii: 

➢ Johannes Hahn (Austria) va fi responsabil de „Buget și administrație” și va raporta 

direct președintelui Comisiei, Ursula von der Leyen. Ca membru cu vechime al 

colegiului, el cunoaște importanța promovării unei administrații moderne. 
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➢ Didier Reynders (Belgia), avocat de profesie, are foarte multă experiență ca 

ministru de finanțe, ministru al afacerilor externe și europene și ca ministru al 

apărării la nivel național. În noua Comisie, va fi responsabil de „Justiție” (inclusiv 

tematica statului de drept). 

➢ Mariya Gabriel (Bulgaria) este, în prezent, comisar european. S-a ocupat de 

portofoliul digital și i se încredințează acum crearea de noi perspective pentru 

generația tânără portofoliul „Inovare și tineret”. 

➢ Stella Kyriakides (Cipru) va avea portofoliul „Sănătate” fiind specializată în 

psihologie clinică. 

➢ Kadri Simson (Estonia) este un deputat cu vechime în Parlamentul estonian și a 

fost ministru al afacerilor economice și al infrastructurii. Se va ocupa de portofoliul 

„Energie”. 

➢ Jutta Urpilainen (Finlanda) nu a fost numai ministru de finanțe și membru al 

Comisiei pentru afaceri externe a Parlamentului finlandez, ci și trimis special în 

Etiopia. Va fi titulară a portofoliului „Parteneriate internaționale”. 

➢ Sylvie Goulard (Franța), fost deputat în Parlamentul European. În calitate de 

comisar pentru piața internă, va gestiona activitatea privind politica industrială și 

va promova piața unică digitală. De asemenea, va fi responsabilă pentru noua 

Direcție generală pentru industria de apărare și spațiu. 

➢ László Trócsányi (Ungaria) este fost ministru al justiției şi va avea portofoliul 

„Vecinătate și extindere”. 

➢ Phil Hogan (Irlanda), actualul comisar pentru agricultură, va avea în 

responsabilitate portofoliul „Comerț”. 

➢ Paolo Gentiloni (Italia), fost prim-ministru al Italiei și ministru al afacerilor 

externe, va fi titular al portofoliului „Economie”. 

➢ Virginijus Sinkevičius (Lituania), ministrul lituanian al economiei și inovării, va fi 

responsabil pentru „Mediu și oceane”. 

➢ Nicolas Schmit (Luxemburg) fost membru al Parlamentului European și ministru 

pentru ocuparea forței de muncă la nivel național, va prelua responsabilitatea 

portofoliului „Locuri de muncă”. 

➢ Helena Dalli (Malta) fost ministru pentru dialog social, protecția consumatorilor și 

pentru libertăți civile, cât și ministru al afacerilor europene și al egalității,  va avea 

portofoliul „Egalitate”. 

➢ Janusz Wojciechowski (Polonia) fost deputat în Parlamentul European, membru 

al Comisiei pentru agricultură și în prezent membru al Curții de Conturi Europene, 

va fi responsabil pentru portofoliul „Agricultură”. 
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➢ Elisa Ferreira (Portugalia) în prezent viceguvernator al Băncii Naționale din 

Portugalia, fost deputat în Parlamentul European, pe plan național, atât ministru 

al planificării, cât și ministru al mediului, va avea portofoliul „Coeziune și 

reforme”. 

➢ Rovana Plumb (ROMÂNIA) este deputat în Parlamentul European (vicepreședinte 

al Grupului Socialiștilor și Democraților) și a ocupat, la nivel național, posturile de 

ministru al mediului și schimbărilor climatice, ministru al muncii, ministru al 

fondurilor europene, ministru al educației și ministru al transporturilor. Se va 

ocupa de portofoliul „Transporturi”. 

➢ Janez Lenarčič (Slovenia) este diplomat, fost secretar de stat pentru afaceri 

europene și a colaborat strâns cu Organizația Națiunilor Unite, cu Organizația 

pentru Securitate și Cooperare în Europa și cu Uniunea Europeană,  se va ocupa 

de portofoliul „Gestionarea crizelor”. 

➢ Ylva Johansson (Suedia), pe plan național, ministru pentru ocuparea forței de 

muncă, dar și fost ministru al școlilor și ministru al sănătății și îngrijirii persoanelor 

în vârstă, precum și deputat în Parlamentul suedez, va avea portofoliul „Afaceri 

interne”. 

 În următoarea etapă, Parlamentul European va trebui să aprobe întregul 

colegiu al comisarilor, inclusiv Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe 

și politica de securitate/vicepreședintele Comisiei Europene. 

 Acest lucru va fi precedat de audierile comisarilor desemnați în fața comisiilor 

parlamentare relevante, în conformitate cu Regulamentul de procedură al 

Parlamentului. 

 Pe baza aprobării date de către Parlamentul European, Consiliul European va 

numi, în mod oficial, Comisia Europeană, în conformitate cu art. 17 alin. (7) din TUE. 
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UE își reafirmă sprijinul pentru libertatea mass-mediei în regiunea Balcanii de Vest 

La cea de-a treia ediţie a „Zilelor mass-mediei - UE-Balcanii de Vest” care a 

avut loc în perioada 12-13 septembrie la Podgorița, Muntenegru, au participat 

aproximativ 350 de reprezentanți ai mass-mediei și ai organizațiilor societății civile, 

precum și factori de decizie din Balcanii de Vest și din UE. Pentru prima dată, 

reprezentanți politici din regiune au luat parte la discuțiile privind rolul esențial jucat 

de mass-media în cadrul procesului de aderare, menite să ducă la elaborarea unor 

propuneri și a unor acțiuni orientate spre viitor, pentru a îmbunătăți situația 

jurnaliștilor și a consolida mass-media independentă.  

În cadrul acestui eveniment, Comisia Europeană și-a confirmat sprijinul pentru 

regiune prin noi inițiative axate pe răspunderea mass-mediei, alfabetizarea 

mediatică și guvernanța mass-mediei, libertatea de exprimare și promovarea 

reconcilierii și a cooperării regionale. Acest demers se înscrie în cadrul sprijinului 

acordat de UE libertății mass-mediei și independenței jurnalismului în Balcanii de 

Vest și susține programele regionale în curs de derulare, în valoare de 20 de milioane 

EUR. În această sumă sunt incluse 11,5 milioane EUR, acordate prin intermediul a 5 

programe regionale, și 8,2 milioane EUR, destinate inițiativelor celor șase parteneri 

din Balcanii de Vest. 

 

Johannes Hahn, comisarul pentru politica europeană de vecinătate și negocieri 

privind extinderea, a declarat: „Libertatea de exprimare și libertatea mass-mediei se 

numără printre valorile fundamentale care stau la baza Uniunii noastre și sunt, de 

asemenea, indicatori politici-cheie în procesul de aderare la UE. Având în vedere 

evoluțiile îngrijorătoare din regiune, de la interferențe politice nejustificate la 

răspândirea dezinformării, ediția din acest an a «Zilelor mass-mediei» a adus în centrul 

atenției legătura dintre mass-media și politică și a deschis calea către identificarea 

unor acțiuni concrete și a unor oportunități care să îmbunătățească situația actuală.” 

 

 

 

 

Zilele mass-mediei  

 

 

https://www.euwesternbalkansmediadays.eu/
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Comisia Europeană și Organizația 

Mondială a Sănătății (OMS) au găzduit 

împreună, la Bruxelles, primul Summit mondial 

privind vaccinarea. Scopul acestuia este de a 

accelera acțiunile la nivel mondial pentru 

combaterea răspândirii bolilor care pot fi 

prevenite prin vaccinare și pentru a pleda 

împotriva dezinformării. 

 

Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene, a declarat: „Este 

inadmisibil ca, într-o lume atât de dezvoltată ca a noastră, să mai existe copii care mor 

de boli ce ar fi trebuit să fie de mult eradicate în Europa. Mai grav decât atât, dispunem 

de soluția necesară, dar ea nu este utilizată la capacitate maximă. Prin vaccinare, se 

previn deja 2-3 milioane de decese pe an și s-ar putea preveni încă 1,5 milioane dacă s-

ar ameliora sfera de acoperire la nivel global a vaccinării. Summitul acesta este o ocazie 

de a remedia această lacună. Comisia va continua să colaboreze cu statele membre ale 

UE în eforturile lor naționale și cu partenerii noștri care ne sunt alături. Avem de-a face 

cu o provocare globală pe care trebuie să o abordăm împreună, acum.” 

Directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății, Dr. Tedros Adhanom 

Ghebreyesus a declarat: „După mulți ani de progrese, ne aflăm într-un moment critic. 

Rujeola revine puternic, în timp ce 1 din 10 copii nu profită încă de vaccinurile esențiale 

ale copilăriei.” „(...)Putem și trebuie să revenim pe drumul cel bun. Acest lucru poate fi 

realizat numai asigurându-ne că oricine poate beneficia de puterea vaccinurilor – și 

numai dacă guvernele și partenerii investesc în imunizare ca drept universal și ca bun 

social. Acum este momentul să intensificăm eforturile de sprijinire a vaccinării ca element 

central al sănătății pentru toți.” 

În ultimii 3 ani, 7 țări, dintre care 4 în regiunea europeană, și-au pierdut 

statutul de eliminare a rujeolei. Apariția unor noi focare reprezintă rezultatul direct 

al unor lacune în ceea ce privește rata de vaccinare, inclusiv în rândul adolescenților 

și al adulților care nu au fost niciodată vaccinați complet. Pentru a elimina, în mod 

eficace, lacunele în materie de vaccinare, în cadrul reuniunii au fost abordate 

multiplele obstacole din calea vaccinării. Printre aceste menționăm caracterul 

SUMMITUL MONDIAL PRIVIND VACCINAREA 

12 septembrie 

2019 

BRUXELLES 

https://ec.europa.eu/health/vaccination/ev_20190912_en
https://ec.europa.eu/health/vaccination/ev_20190912_en
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practic al serviciilor de vaccinare și sprijinul social și cultural; motivația, atitudinile, 

precum și cunoștințele și aptitudinile individuale. 

Comisia Europeană și Organizația Mondială a Sănătății au solicitat, de 

asemenea, un sprijin puternic din partea Alianței Mondiale pentru vaccinuri și 

imunizare – (GAVI) care joacă un rol esențial în atingerea obiectivelor în materie de 

vaccinare globală în țările lumii cu cele mai puține resurse. 

De asemenea, s-a discutat despre noile modele și oportunități de accelerare a 

dezvoltării vaccinurilor, precum și despre modalitățile prin care să se garanteze că 

imunizarea este o prioritate a sănătății publice și un drept universal. 

OMS a declarat că reticența față de vaccinare, inclusiv lipsa vigilenței, 

încrederii și accesibilității, 

este una dintre cele zece 

amenințări la adresa 

sănătății mondiale în 

2019. Vaccinurile sunt 

sigure și eficace și stau la 

baza oricărui sistem solid 

de asistență medicală 

primară. 

La nivel mondial, 

79 % dintre oameni sunt 

de acord că vaccinurile 

sunt sigure, iar 84 % sunt 

de acord că ele sunt 

eficace, 

conform Monitorului mondial Wellcome privind opiniile și sentimentele oamenilor 

din întreaga lume în ceea ce privește știința și provocările majore în materie de 

sănătate. Cu toate acestea, Raportul privind situația încrederii în vaccinuri în 

UE arată că, în numeroase state membre ale UE, s-a înregistrat o creștere a 

numărului de refuzuri ale vaccinării, legate de nivelul scăzut de încredere în ceea ce 

privește siguranța și eficacitatea vaccinurilor înregistrat în întreaga lume.  

Potrivit unui sondaj Eurobarometru din luna aprilie a acestui an, aproape 

jumătate dintre cetățenii UE (48 %) consideră că vaccinurile pot produce efecte 

secundare grave, 38 % cred că pot cauza bolile împotriva cărora oferă protecție și 

31 % sunt convinși că pot slăbi sistemul imunitar. Aceste cifre sunt, de asemenea, 

rezultatul unei răspândiri sporite, prin intermediul mijloacelor digitale și al 

https://www.gavi.org/
https://www.gavi.org/
https://www.who.int/topics/vaccines/en/
https://wellcome.ac.uk/reports/wellcome-global-monitor/2018
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/vaccination/docs/2018_vaccine_confidence_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/vaccination/docs/2018_vaccine_confidence_en.pdf
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2223
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platformelor de comunicare socială, a dezinformării cu privire la beneficiile și 

riscurile pe care le prezintă vaccinurile. 

Până în momentul de față, în 2019, s-a înregistrat, la nivel mondial, cel mai 

mare număr de cazuri de rujeolă din 2006 încoace. Creșterea numărului de cazuri de 

rujeolă, care a debutat în 2018, a continuat și în 2019, cu aproximativ 90 000 de 

cazuri raportate în prima jumătate a anului doar în regiunea europeană a OMS și 

peste 365 000 de cazuri la nivel mondial. Aceste cifre semestriale depășesc deja 

cifrele totale înregistrate în fiecare an începând cu 2006. 

Progresele în direcția asigurării de sănătate universale și în direcția realizării 

obiectivului nr. 3 (dintre obiectivele de dezvoltare durabilă – Asigurarea unei vieți 

sănătoase și promovarea bunăstării tuturor, la orice vârstă) sunt priorități în Europa 

și în întreaga lume. OMS, statele sale membre și Uniunea Europeană au luat măsuri 

îndrăznețe pentru a elimina lacunele în materie de imunizare care lasă ușa deschisă 

bolilor ce pot fi prevenite prin vaccinare. Activitățile desfășurate în cadrul Planului 

european de acțiune al OMS privind vaccinarea, Recomandarea Consiliului privind 

consolidarea cooperării în combaterea bolilor care pot fi prevenite prin vaccinare și 

Acțiunea comună a Uniunii Europene privind vaccinarea au consecințe importante 

asupra sistemelor de sănătate și a comunităților. 

 

 

 

La 14 septembrie a.c. au fost marcați cei 3 ani de la înființarea Corpului 

european de solidaritate în anul 2016, la care au aderat peste 161.000 de tineri cu 

vârste cuprinse între 18 și 30 de ani.  Inițiativa a oferit tinerilor europeni posibilitatea 

de a se implica în activități de solidaritate și de a-şi aduce contribuția în societate, în 

cadrul strategiei mai ample a Comisiei de a investi în tineret. Cea mai mare parte a 

activităților finanțate oferă oportunități de voluntariat – în mod individual sau în 

echipe. În plus, tinerii pot beneficia de stagii și de locuri de muncă. Totodată, tinerii 

pot crea proiecte de solidaritate, în cadrul cărora inițiază și dezvoltă activități pentru 

a contribui la schimbări pozitive în comunitatea lor, dobândind totodatăl 

competențe valoroase. 

Corpul european de solidaritate  
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Comisarul pentru educație, cultură, tineret și sport, Tibor Navracsics, a 

declarat: „Am realizat multe în ultimii trei ani. Am instituit în timp record un nou 

program care oferă tinerilor și organizațiilor oportunități de a sprijini alte persoane, 

ajutându-ne să construim o societate mai coezivă și mai grijulie. Sunt mândru să văd 

atât de mulți tineri dornici să se implice și să fie activi în proiecte pe teren. 

Entuziasmul lor este o adevărată sursă de inspirație. Acesta este motivul pentru care 

am propus extinderea și consolidarea Corpului european de solidaritate după 2020.” 

În discursul său din septembrie 2016 privind starea Uniunii, 

președintele Juncker a anunțat crearea unui Corp european de solidaritate. 

Incluziunea este una dintre cele mai comune teme vizate de proiectele 

Corpului european de solidaritate, dar nu singur, mai sunt activitățile pentru tineret, 

schimbările climatice, dezvoltarea comunității, cetățenia, educația și cultura. În 

aceste domenii se preconizează crearea a zeci de mii de oportunități în următoarele 

luni și în următorii ani. În plus, una din trei dintre activitățile finanțate de Corpul 

european de solidaritate este rezervată participanților cu mai puține oportunități 

care se confruntă cu obstacole precum handicapuri, dificultăți educaționale sau 

obstacole economice, sociale sau geografice. 

De exemplu, în Letonia, un proiect intitulat „Un loc special pentru persoane 

speciale” promovează integrarea tinerilor cu handicap pe piața forței de muncă prin 

angajarea acestora și implicarea lor în toate activitățile unei cafenele sociale din Riga. 

În Grecia, voluntarii contribuie la protejarea pădurilor Xylokastro și Dervenir prin 

udarea și plantarea de arbori, precum și prin curățarea traseelor forestiere. Iar în 

Suedia, prin intermediul proiectului „Informare despre climă”, voluntarii învață 

despre schimbările climatice și biodiversitate, ajutând în grădinile ecologice și în 

satele ecologice și participând la activități de informare. 
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Într-un sondaj Eurobarometru publicat în primăvara anului 2019, mai mult de 

jumătate dintre tinerii respondenți au declarat că au participat la activități de voluntariat sau 

la proiecte ale comunității locale. Trei din patru tineri au declarat că au fost implicați în 

activități organizate sau de voluntariat. 

După doar 3 luni de la anunțul președintelui Juncker, la 7 decembrie 2016, a fost lansat 

Corpul european de solidaritate, având obiectivul de a implica 100 000 de tineri până la 

sfârșitul anului 2020. În faza inițială au fost mobilizate opt programe diferite de finanțare ale 

UE pentru a oferi oportunități de voluntariat, stagiaturi sau locuri de muncă. 

La 30 mai 2017, Comisia a prezentat o propunere de a crea Corpului european de 

solidaritate un temei juridic unic, propriul său mecanism de finanțare și un set mai amplu de 

activități de solidaritate. Regulamentul a intrat în vigoare la 5 octombrie 2018, iar Corpul de 

solidaritate a avut un buget propriu de 375,6 milioane EUR până în 2020. 

Primele cereri de propuneri au fost lansate în august și în noiembrie 2018, creând 

aproximativ 20 000 de noi oportunități. O altă cerere de propuneri este în prezent deschisă, 

termenul pentru depunerea candidaturilor fiind 1 octombrie 2019 și având obiectivul de a 

crea încă 7 000 de oportunități. Această cerere de propuneri invită organizațiile care dețin 

o etichetă de calitate să solicite granturi și să creeze proiecte pentru ca tinerii să se implice 

în activități de voluntariat, să lucreze sau să participe la stagii. Grupurile de tineri pot solicita, 

de asemenea, să deruleze ele însele un proiect de solidaritate. Tinerii interesați să participe 

la un proiect finanțat pot să se înscrie direct pe portalul Corpului european de solidaritate. 

La 11 iunie 2018, Comisia a prezentat propunerea sa vizând Corpul european de 

solidaritate, în cadrul următorului buget al UE pe termen lung aferent perioadei 2021 – 2027, 

alocându-i-se 1,26 miliarde EUR pentru a permite unui număr de aproximativ 350.000 de 

tineri, pe parcursul unei perioade de șapte ani, să fie implicați într-o activitate de solidaritate. 

 

 

 

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/flash/surveyky/2224
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=OJ:L:2018:250:TOC
https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps/how-to-apply_en
https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps/quality-label_en
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4035_ro.htm
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Reuniunea Consiliul mixt UE-Cuba de la Havana, a 

fost coprezidată de Înaltul Reprezentant al UE, Federica 

MOgheirni şi de ministrul afacerilor externe al Cubei, Bruno 

Eduardo Rodriguez Parrilla. 

Reuniunea a avut ca temă modalitățile de menținere 

a impulsului pentru punerea în aplicare a Acordului de dialog 

politic și de cooperare, care a fost aplicat cu titlu provizoriu 

începând din noiembrie 2017.  

În acest context, au fost analizate cele 

cinci dialoguri politice structurate lansate în cadrul 

acordului în domenii-cheie precum drepturile 

omului, neproliferarea armelor de distrugere în 

masă, controlul armelor convenționale, măsurile 

restrictive unilaterale și dezvoltarea durabilă. În 

plus, cele două părți au convenit să lanseze dialoguri 

politice sectoriale în domeniul energiei, al 

agriculturii, al mediului și al schimbărilor climatice. 

În plus, Consiliul a atins chestiuni regionale și 

globale, printre care evoluțiile recente din America 

Latină și zona Caraibilor, inclusiv relațiile UE-CELAC. 

Părțile au discutat și despre coordonarea în cadrul 

forurilor multilaterale în domenii precum 

schimbările climatice și dezvoltarea durabilă și favorabilă incluziunii. 

 

CONSILIUL MIXT UE - CUBA 
9 septembrie 

2019 

Bruxelles 

 

„Acordul de dialog politic și de 

cooperare dintre UE și Cuba 

reprezintă un semn al importanței pe 

care o acordăm relațiilor noastre. 

Sperăm ca noul capitol pe care l-am 

început să poată consolida în 

continuare prietenia dintre cetățenii 

Europei și cei ai Cubei. De aceea ne 

aflăm aici: să sărbătorim și să 

întărim în continuare dialogul și 

cooperarea dintre noi.” 
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La 12 septembrie a.c., Comisia Europeană a publicat Raportul privind 

punerea în aplicare a asocierii, în contextul politicii europene de vecinătate revizuite. 

Documentul analizează angajamentele asumate în temeiul Acordului de asociere 

UE–Moldova în ultimul an. Raportul va fi dezbătut în cadrul reuniunii anuale a 

Consiliului de asociere UE–Republica Moldova, care va avea loc la Bruxelles, la 30 

septembrie 2019. 

 În concluziile acestuia s-a evidențiat faptul că Republica Moldova a înregistrat 

progrese solide în aplicarea reformelor menite să oprească deteriorarea 

standardelor democratice şi a statului de drept în urma schimbării de guvern care a 

avut loc în luna iunie 2019. 

Cu această ocazie, Înaltul Reprezentant, Federica Mogherini a declarat: „ Noul guvern 

al Republicii Moldova a demarat un program important de reforme, menit să consolideze 

democrația și statul de drept în această țară. Sperăm că autoritățile își vor onora 

angajamentele asumate și vor pune în aplicare Acordul ambițios dintre UE și Moldova, în 

beneficiul cetățenilor noștri. La nivelul UE, ne afirmăm disponibilitatea de a continua să 

acordăm asistență și sprijin Republicii Moldova în acest proces fiindcă prețuim foarte 

mult prietenia noastră”. 

Raportul elaborat de Serviciul European de Acțiune Externă și de serviciile 

Comisiei Europene, arată că, deși reformele din sectorul economic și bancar au 

continuat în cursul anului 2018, reformele structurale fundamentale ale sistemului 

judiciar, lupta împotriva corupției, urmărirea penală a fraudelor bancare din 2014 și 

asigurarea pluralismului mass-mediei au rămas în urmă. 

Republica Moldova a înregistrat progrese în punerea 

în aplicare a reformelor esențiale 
 

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/swd_2019_325_f1_joint_staff_working_paper_en_v10_p1_1045191.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/swd_2019_325_f1_joint_staff_working_paper_en_v10_p1_1045191.pdf
https://eeas.europa.eu/diplomatic-network/european-neighbourhood-policy-enp/330/european-neighbourhood-policy-enp_en
https://eeas.europa.eu/diplomatic-network/european-neighbourhood-policy-enp/330/european-neighbourhood-policy-enp_en
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Ca urmare a faptului că, în iunie 2018, alegerile pentru funcția de primar al 

orașului Chișinău au fost invalidate într-un mod lipsit de transparență, UE și alți actori 

internaționali au remarcat o degradare a situației statului de drept și a democrației, 

care sunt valorile și principiile-cheie pe care se întemeiază Acord de asociere UE–

Moldova. În lumina acestor evoluții, UE a luat, în anul 2018, decizia de a amâna 

plățile pentru sprijin bugetar și asistență macrofinanciară și de a recalibra și reduce 

alte forme de sprijin financiar. 

Odată cu noul guvern care a preluat puterea în luna iunie 2019 şi care s-a 

angajat să vegheze la punerea în aplicare consolidată și consecventă a acordului de 

asociere, inclusiv a dispozițiilor privind zona de liber schimb aprofundată și 

cuprinzătoare, cu respectarea deplină a principiilor fundamentale ale acordului, 

Comisia Europeană a reluat acordarea asistenței pentru sprijin bugetar și a semnat 

trei acorduri de finanțare importante, cu o valoare totală de aproape 55 de milioane 

EUR. 
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Procedura aprobării Comisiei Europene în Parlamentul European 

Peste 200.000.000 de europeni au votat la alegerile europene din luna mai 2019, 

și au oferit un mandat puternic noului Parlament European. Alegerile au fost primul pas 

într-un proces de schimbare a instituțiilor europene, care culminează cu desemnarea 

organului executiv al UE, Comisia Europeană. 

În luna iulie 2019, deputații europeni au ales-o pe doamna Ursula von der Leyen 

președinte a noii Comisii, iar în lunile septembrie și octombrie a.c., vor examina 

competențele comisarilor desemnați în respectarea programului pe care președinta și 

l-a asumat în fața Parlamentului European. 

 

PARLAMENTUL 

EUROPEAN 

2 - 8 

septembrie 
Din activitatea comisiilor  

 

PARLAMENTUL 

EUROPEAN 

9 - 15 septembrie 

Bruxelles 
Din activitatea comisiilor  

 

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/eu-affairs/20190711STO56846/video-parliament-elects-von-der-leyen-as-commission-president
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/eu-affairs/20190711STO56846/video-parliament-elects-von-der-leyen-as-commission-president
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/ro/plenary/video?debate=1563260922215
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CUM SE ALEGE COMISIA EUROPEANĂ 
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După ce Consiliul va aproba lista finală a comisarilor desemnați, președintele 

viitoarei Comisii Europene va prezenta noua sa echipă, Colegiul comisarilor, și alocarea 

portofoliilor. Înainte ca acești comisari să-și poată ocupa funcția, Parlamentul European 

organizează audieri ale candidaților desemnați pentru a decide dacă abilitățile și 

calificările lor corespund posturilor propuse. Fiecare candidat este invitat la o audiere 

de 3 ore, transmisă în direct, în cadrul comisiei sau comisiilor parlamentare 

responsabile cu portofoliul care i-a fost repartizat. În urma audierii, comisiile 

responsabile își pregătesc evaluarea competenței candidatului, care este finalizată de 

Conferința Președinților (formată din liderii grupurilor politice și președintele 

Parlamentului). 

După finalizarea audierilor, Parlamentul European va vota asupra componenței 

Colegiului comisarilor ca întreg. Dacă votul este pozitiv, noii comisari își pot prelua 

mandatul.2 Acest proces consolidează legitimitatea acțiunilor viitorului executiv UE. Pe 

data de 1 noiembrie 2019, o nouă echipă de comisari europeni ar trebui să-și preia 

funcția, dar acest lucru se va întâmpla numai dacă Parlamentul European o va aproba 

prin votul său, în plenul sesiunii din 23 octombrie a.c.  

În acest context, în data de 12 septembrie a.c., Conferința președinților 

(președintele PE și liderii grupurilor politice) a stabilit deja  calendarul audierilor 

comisarilor desemnați3.  

Președintele PE, David Sassoli, a declarat cu această ocazie, că: „Parlamentul 

European se angajează să garanteze că procesul de alegere a noii Comisiei Europene 

va avea loc în cel mai democratic și transparent mod posibil. Comisarii desemnați se vor 

confrunta acum cu o chestionare publică minuțioasă a abilităților și adecvării lor, 

precum și a capacității și dorinței de a aborda preocupările cetățenilor și de a transmite 

programul pe care președintele ales, dna Ursula von der Leyen, le-a prezentat 

deputaților europeni în iulie.”  

Decizia finală de a închide audierile va fi luată în ședința Conferinței  președinților, 

programată a avea loc în 17 octombrie a.c.  

 
2 După cum au arătat audierile anterioare, candidații nu pot fi siguri de obținerea aprobării. În 2014, slovena Alenka Bratušek 
nu a reușit să convingă europarlamentarii și a fost înlocuită. Candidata bulgară, Rumiana Jeleva, a fost retrasă în 2010, în 
urma unei audieri dificile în Parlament. 

3 Audierile vor începe în data de 30 septembrie a.c. și vor dura până la 8 octombrie a.c. Programul detaliat pentru audieri 

va fi decis în următoarea ședință a Conferinței președinților, din data de 19 septembrie a.c. În data de 15 octombrie a.c., 
Conferința președinților de comisie va evalua rezultatul tuturor audierilor și va transmite concluziile sale Conferinței 
președinților, care este responsabilă pentru evaluarea finală și închiderea audierilor, sau pentru a solicita, dacă este nevoie, 
acțiuni suplimentare. În acest context, audieri suplimentare pentru comisarii desemnați sau pentru alți candidați, vor avea 
loc între 14 - 15 octombrie a.c., urmate de evaluarea Conferinței președinților de comisie din data de 16 octombrie a.c. 
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Pe agenda primei zile a reuniunii informale a Consiliului de afaceri economice 

şi financiare (ECOFIN) au figurat teme ca amenințările hibride și rezistența 

infrastructurii pieței financiare, 

consolidarea acțiunilor privind 

schimbările climatice și relansarea 

proiectului uniunii piețelor de capital.  

Problematica amenințărilor 

hibride și rezistența infrastructurii pieței 

financiare  s-a discutat în contextul 

Agendei strategice pentru perioada 

2019-2024 adoptată de Consiliul 

European în iunie a.c, cu scopul creșterii 

gradului de conștientizare a rolului 

sectorului financiar în combaterea 

amenințărilor hibride.  

PREȘEDINȚIA 

CONSILIULUI 

UNIUNII 

EUROPENE 

13 - 14 

septembrie 

 Helsinki 

CONSILIUL ECOFIN 

Ministrul finlandez de finanțe Mika 

Lintilä a declarat „ (…) Dependența 

din ce în ce mai mare față de 

sistemele critice și de domeniul 

cibernetic crește vulnerabilitatea 

societăților. Este important ca 

factorii de decizie să înțeleagă 

amenințările actuale și să aibă 

capacitatea de a le contracara prin 

cooperarea internațională și 

folosind măsurile politice corecte”. 

https://eu2019.fi/en/article/-/asset_publisher/eu-n-valtiovarainministerit-keskustelevat-helsingissa-ilmastonmuutoksen-hillitsemisesta-ja-rahoitusalan-varautumisesta-hybridiuhkiin
https://eu2019.fi/en/article/-/asset_publisher/eu-n-valtiovarainministerit-keskustelevat-helsingissa-ilmastonmuutoksen-hillitsemisesta-ja-rahoitusalan-varautumisesta-hybridiuhkiin
https://eu2019.fi/documents/11707387/15400298/CMU+Reboot+Informal+ECOFIN+final+Issues+Note+2019-09-09_S4.pdf/05142af6-25f0-74d0-7d2a-7eb68a2bcb39/CMU+Reboot+Informal+ECOFIN+final+Issues+Note+2019-09-09_S4.pdf
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Dezbaterile privind viitorul uniunii piețelor de capital au vizat prioritățile 

Uniunii în acest domeniu pentru următorul 

ciclu instituțional. Scopul urmărit se referă la 

identificarea și finalizarea unui acord asupra 

unui set de măsuri pentru încurajarea 

integrării transfrontaliere a piețelor 

europene de capital. Printre măsurile 

propuse ca tematică de discuție s-au 

numărat: eliminarea discrepanțelor dintre 

elementele-cheie ale dreptului național care 

subminează predictibilitatea aplicării 

regulilor UE și care joacă rolul unei bariere 

împotriva fluxurilor de capital 

transfrontaliere, creșterea atractivității 

piețelor de capital din UE sau asumarea 

riscurilor pe termen lung. 

Discuțiile din cadrul Eurogrup în format extins au vizat instrumentul bugetar 

pentru convergență și competitivitate (BICC), respectiv guvernanța, modularea, 

finanțarea, metodologia de alocare, precum și aranjamentele pentru statele 

neparticipante. 

Un subiect important de pe agenda de lucru a fost identificarea unor acțiuni 

îmbunătățite privind schimbările climatice și acțiunile viitoare. În acest sens, s-a 

discutat despre sarcini ce revin miniștrilor de finanțe în atenuarea schimbărilor 

climatice prin sprijinirea unor măsuri de politică la nivel național – în materia stabilirii 

prețurilor la carbon, impozitare și subvenții, în domeniul bugetar, planificare și 

managementul financiar public, finanțarea UE și creșterea rolului instituțiilor 

financiare internaționale. Ministrul finlandez de finanțe Mika Lintilä a declarat „(…)În 

calitate de miniștri de finanțe, putem consolida măsurile de politică economică și, 

prin urmare, vom face un pas decisiv în fața acțiunilor climatice. Pentru a realiza 

acest lucru, trebuie să stabilim o agendă de lucru ”. De asemenea, miniștrii finanțelor 

din zona euro au discutat despre calitatea finanțelor publice și au schimbat opinii cu 

privire la inițiativele pentru a stimula transparența Eurogrupului. 

Discuțiile din 14 septembrie a.c. au vizat normele fiscale ale UE și impozitarea 

energiei. Miniștrii au fost informați cu privire la funcționarea normelor fiscale actuale 

ale UE, datele fiind cuprinse într-un bilanț prezentat de către președintele Consiliul 

bugetar european.  

(…)Uniunea piețelor de capital este 

absolut necesară pentru o uniune 

economică și monetară puternică, 

inovatoare, rezistentă și pentru a 

ajuta start-up-urile noastre sau 

IMM-urile pentru a se dezvolta și 

crește și pentru a asigura creșterea 

economică și crearea de locuri de 

muncă în Europa” a conchis Valdis 

Dombrovskis. 

https://eu2019.fi/documents/11707387/15400298/Enhanced+Action+on+Climate+Change+Informal+ECOFIN+lunch+final+Issues+Note+2019-09-09_S2.pdf/a63fc528-1f60-7264-f46d-6d5ed8be22be/Enhanced+Action+on+Climate+Change+Informal+ECOFIN+lunch+final+Issues+Note+2019-09-09_S2.pdf
https://eu2019.fi/documents/11707387/15400298/Enhanced+Action+on+Climate+Change+Informal+ECOFIN+lunch+final+Issues+Note+2019-09-09_S2.pdf/a63fc528-1f60-7264-f46d-6d5ed8be22be/Enhanced+Action+on+Climate+Change+Informal+ECOFIN+lunch+final+Issues+Note+2019-09-09_S2.pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/eurogroup/2019/09/13/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Eurogrupul%2c+13%2f09%2f2019
https://www.consilium.europa.eu/ro/council-eu/eurogroup/transparency/
https://eu2019.fi/documents/11707387/15400298/Fiscal+Rules+Informal+ECOFIN+final+Issues+Note+2019-09-09_S.pdf/000ddecd-92b5-afb1-0a53-5bf76417ac38/Fiscal+Rules+Informal+ECOFIN+final+Issues+Note+2019-09-09_S.pdf
https://eu2019.fi/en/backgrounders/energy-taxation
https://eu2019.fi/en/backgrounders/energy-taxation
https://ec.europa.eu/info/publications/assessment-eu-fiscal-rules-focus-six-and-two-pack-legislation_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/european-fiscal-board-efb_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/european-fiscal-board-efb_en
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Într-o dezbatere separată, dar conexă, miniștrii au făcut schimb de opinii și 

experiențe cu privire la rolul impozitării energiei în atenuarea schimbărilor climatice 

și în reducerea emisiilor. Discuțiile au avut loc ca urmare a evaluării actualei directive 

a UE privind impozitarea energiei, publicată de serviciile Comisiei Europene la 11 

septembrie a.c.  

 

 

 

 

În contextul exercitării de către 

Finlanda a Președinției Consiliului UE, 

ministerul justiției a organizat la Helsinki în 

data de 10-11 septembrie a.c. Conferința cu 

tema ”Democrația, statul de drept și 

drepturile fundamentale”. Consolidarea 

valorilor fundamentale și statul de drept 

reprezintă una dintre prioritățile președinției 

finlandeze, motiv pentru care va menține 

această temă pe ordinea de zi pe toată durata 

mandatului.  

10-11 

 septembrie 

Helsinki 

Conferința  privind democrația, statul de 

drept și drepturile fundamentale 

 

 ” (…) Baza  valorilor comune 

împărtășită de către toate 

statele membre este punctul 

forte al Uniunii. Este ceea ne 

unește și ne face mai puternici 

”  a declarat ministrul finlandez 

al afacerilor europene  Tytti 

Tuppurainen  

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/energy-tax-report-2019.pdf
https://vnk.fi/en/article/-/asset_publisher/opening-speech-by-minister-for-european-affairs-tytti-tuppurainen-at-conference-on-the-interaction-between-democracy-the-rule-of-law-and-fundamental-r
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Dezbaterile s-au concentrat, pe de o 

parte, pe identificarea modalităților de 

creștere a rezilienței societăților într-o lume în 

schimbare, dar, și pe găsirea unor răspunsuri 

la întrebări privind: impactul diferitelor forme 

de dezinformare asupra proceselor 

democratice; instrumentele statului de drept 

de care dispune UE și modalitățile prin care se 

pot construi societăți incluzive în care vocea 

tuturor cetățenilor este auzită. 

Conferința s-a finalizat cu elaborarea de  

concluzii în care au evidențiat faptul că democrația implică dreptul persoanelor de a 

participa și de a influența dezvoltarea societății prin intermediul alegerilor libere și 

corecte. S-a exprimat faptul că statul de drept este piatra de temelie a tuturor 

societăților democratice și că un sistem funcțional de echilibru al puterilor asigură 

separarea puterilor, responsabilizarea și consolidarea rezilienței. S-a evidențiat 

faptul că drepturile fundamentale sunt universale și inalienabile și că acestea pot fi 

asigurate doar într-o societate democratică care respectă cadrul legal stabilit şi 

ordinea de drept. Nu în ultimul rând s-a reiterat faptul  că promovarea și protejarea 

egalității drepturilor și a dreptului de participare pentru toți, contribuie la realizarea 

unor societăți incluzive și reziliențe. În acest context, s-a atras atenția asupra 

importanței deosebite pe care o are participare tinerilor la viața publică precum și 

cu privire la necesitatea asigurării accesibilității acestora la platformele online. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

”(…) Valorile comune 

europene sunt  mai  

importante ca oricând 

deoarece și nevoia noastră de 

cooperare europeană este mai 

mare ca oricând ” a declarat 

ministrul  justiției din Finlanda   

Anna-Maja Henriksson 

https://eu2019.fi/en/article/-/asset_publisher/how-to-strengthen-democracy-the-rule-of-law-and-fundamental-rights-ideas-emerging-from-a-presidency-conference


 

 

27 

 

 

După evenimentele surprinzătoare înregistrate în Parlamentul britanic în 

săptămâna anterioară4, au fost dezvăluite, parțial, unele documente, cu circuit 

foarte scurt, referitoare la consecințele impactului ieșirii Marii Britanii fără acord din 

UE. Divulgarea lor, pe de o parte, generează ipoteze pentru diverse scenarii sumbre5 

cu privire la cetățenii britanici și nu numai, iar pe de alta, conduc la evidența încălcării 

unor reglementări privind protecția datelor personale și a drepturilor omului.  

În paralel, președintele Camerei Comunelor, John Bercow, a anunțat că va 

renunța la funcția pe care o deține la sfârșitul lunii octombrie a.c. deoarece guvernul 

a întreprins, în mod brutal,  ”un atac asupra parlamentarismului”,  iar insultele și 

amenințările adresate deputaților sunt de neacceptat. Toată lumea știe că instituțiile 

tradiționale britanice au fost de-a lungul timpului nu doar repere, ci și modele pentru 

noile democrații dar au constituit punctul de referință, ancoră a stabilității.  

Prin vocea președintelui Parlamentul European6, dl David Sassoli, este 

denunțat tratamentul aplicat de către Guvernul britanic cetățenilor europeni din 

Regatul Unit și avertizează că va refuza să ratifice un acord care nu include "plasa de 

siguranță" iralndeză ("backstop") precum și prevederi care să lege Regatul de 

 
4 https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/la-grande-bretagne-et-l-ue/brexit-londres-rend-public-le-rapport-

operation-yellowhammer-sur-les-consequences-d-une-sortie-dans-accord_3612907.html  
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/londres-rend-public-le-rapport-operation-yellowhammer-sur-le-brexit-20190911 
https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/brexit-no-deal-food-fuel-medicine-shortage-operation-

yellowhammer-latest-a9100736.html 
5 Este vorba despre concluzii din dosarul Operațiunea Yellowhammer  care arată consecințele ieșirii din UE fără acord. 
6https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/video?event=20190912-1215-SPECIAL-PRESSER 

Refuzul acordului stabilit vs nou acord 
Septembrie 

2019 

BREXIT 

https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/la-grande-bretagne-et-l-ue/brexit-londres-rend-public-le-rapport-operation-yellowhammer-sur-les-consequences-d-une-sortie-dans-accord_3612907.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/la-grande-bretagne-et-l-ue/brexit-londres-rend-public-le-rapport-operation-yellowhammer-sur-les-consequences-d-une-sortie-dans-accord_3612907.html
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/londres-rend-public-le-rapport-operation-yellowhammer-sur-le-brexit-20190911
https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/brexit-no-deal-food-fuel-medicine-shortage-operation-yellowhammer-latest-a9100736.html
https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/brexit-no-deal-food-fuel-medicine-shortage-operation-yellowhammer-latest-a9100736.html
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/video?event=20190912-1215-SPECIAL-PRESSER
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reglementările Uniunii Europene (UE) după Brexit, într-un proiect de rezoluție care 

va ajunge la plen pentru vot săptămâna viitoare. 

Președintele în funcție al Comisiei Europene7, dl Jean-Claude Juncker a 

declarat într-un interviu că „(...) Britanicilor li s-a spus timp de mai bine de 40 de ani 

că sunt parte a Uniunii însă ei nu au dorit să respecte toate politicile comune care s-

au decis. (...) Încă de la început britanicii au fost europeni cu jumătate de normă, noi 

avem nevoie de europeni cu norma întreagă.” 

De altfel, luni, 16 septembrie a.c., prim-ministrul britanic Boris Johnson se 

întâlnește pentru prima dată, de când a fost numit, cu Jean-Claude Juncker. Se speră 

să se ajungă la un compromis între cele două părți înainte de reuniunea Consiliului 

European din 17-18 octombrie a.c. 

Totodată, în această perioadă, Guvernul britanic, reclamat de unele ONG-uri, 

a primit din partea instanței de justiție scoțiene8 (formată din trei judecători)  

concluzia potrivit căreia decizia de suspendare a Parlamentului pentru o perioadă de 

5 săptămâni (9 septembrie – 14 octombrie) a fost una ilegală. Competentă în materie 

este însă Curtea Supremă a Regatului Unit care trebuie să ia o decizie finală în 

această chestiune, anunțată de altfel pentru 17 septembrie a.c.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 În interviul acordat pentru Euronews https://www.euronews.com/2019/09/12/your-view-is-juncker-right-to-call-

britons-part-time-europeans 
8 https://www.courrierinternational.com/article/royaume-uni-surprise-la-suspension-du-parlement-jugee-illegale-

par-la-justice-ecossaise 

https://www.euronews.com/2019/09/12/your-view-is-juncker-right-to-call-britons-part-time-europeans
https://www.euronews.com/2019/09/12/your-view-is-juncker-right-to-call-britons-part-time-europeans
https://www.courrierinternational.com/article/royaume-uni-surprise-la-suspension-du-parlement-jugee-illegale-par-la-justice-ecossaise
https://www.courrierinternational.com/article/royaume-uni-surprise-la-suspension-du-parlement-jugee-illegale-par-la-justice-ecossaise
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În data de 12 septembrie a.c., la Praga, prim-miniștrii din țările Grupului 

Visergrad (Cehia, Ungaria, Polonia şi Slovacia) s-au întâlnit cu partenerii din țările din 

Balcanii de Vest. Cu această ocazie, a fost 

reiterat sprijinul UE pentru partenerii din 

Balcanii de Vest pentru menținerea 

stabilităţii în regiune, consolidarea statului 

de drept,  combaterea crimei organizate și 

a corupției, sporirea rezistenței la 

amenințările hibride, prevenirea 

radicalizării și menținerea migraţiei sub 

control.  

În cadrul reuniunii, s-a abordat şi subiectul aderării Balcanilor de Vest la UE, 

precizându-se că reunificarea Europei nu poate fi completă fără ca aceștia să devină 

membri ai UE.  În acest context, s-a propus accelerarea negocierilor de aderare – 

aflate în curs de desfășurare - cu Serbia și Muntenegru pe durata următorului 

mandat al Comisiei Europene, în conformitate cu progresele realizate. În plus, 

ţinându-se seama de intrarea în vigoare a Acordului de la Prespa şi de deschiderea 

negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord și Albania, s-a subliniat  că începerea 

negocierilor în octombrie 2019 nu numai că va permite acestor două țări să se 

ELEMENT DE 

INTERES 

GENERAL 

Summitul balcan – central european 
12 septembrie 

2019 

http://www.visegradgroup.eu/documents/official-statements/v4-statement-on-the-190912
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concentreze mai mult asupra reformelor necesare, devenind şi un stimulent 

important pentru întreaga regiune, dar va garanta, de asemenea, că UE va continua 

să fie principalul actor în promovarea unei transformări regionale pozitive. Nu în 

ultimul rând, s-a evidențiat  importanța politicii de extindere a UE pentru obținerea 

securității, stabilității și prosperității în Balcanii de Vest şi a UE, în ansamblul ei.    

La final, şi-au exprimat speranța că procesele de reformă din Bosnia și 

Herțegovina și Kosovo în perioada următoare vor consolida perspectiva de aderare 

la UE în regiune. 
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