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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 
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Ioana Cristina Vida 

Andreea Mihai 
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 În perioada 16- 22 septembrie 2019 s-a desfășurat cea de-a 18-a ediție a 

Săptămânii europene pentru mobilitate (EUROPEANMOBILITYWEEK) care a avut ca 

temă „Promovarea mersului pe jos şi mersul pe bicicletă în orașe” și modul în care 

mobilitatea activă poate fi benefică pentru sănătate, mediu și economie. 

 Aceasta este o campania emblematică a Comisiei Europene care promovează 

un transport urban curat și durabil. Aproape 3.000 de orașe din aproximativ 50 de țări 

s-au alăturat activităților de promovare a mersului pe jos și mersului în siguranță, cu 

apel la acțiunea „Plimbă-te cu noi!(Walk with us)”. Săptămâna europeană pentru 

mobilitate culminează în fiecare an cu bine-cunoscuta Ziua fără mașini. 

 

 

 

 

 

 

 

COMISIA 

EUROPEANĂ 
 

 

MOBILITATE ŞI TRANSPORT  

http://www.mobilityweek.eu/
http://www.mobilityweek.eu/
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Vorbind despre EUROPEANMOBILITYWEEK 2019, comisarul 

european pentru transporturi, Violeta Bulc, a declarat: „(...) Anul acesta 

am dori să le reamintim cetățenilor UE că mersul pe jos este plăcut, 

sănătos și complet gratuit. De multe ori este și un mod de conectare 

pentru o călătorie multimodală lină. UE a depus eforturi considerabile 

pentru a asigura siguranța acestor călătorii. Așa că luați-vă pantofi 

comozi și plimbați-vă cu noi! ” 

 

 Autoritățile locale care 

depun eforturi pentru promovarea 

mobilității urbane durabile se pot 

înscrie pentru Premiile 

EUROPEANMOBILITYWEEK1 în 

perioada 23 septembrie -23 

octombrie 2019. Acestea aduc 

recunoaștere autorităților locale 

care au luat cele mai mult măsuri 

pentru sensibilizarea mobilității 

durabile în timpul Săptămânii 

europene pentru mobilitate (16-22 

septembrie). Pentru a depune 

cererea, autoritățile locale trebuie 

să fi pus în aplicare cele trei criterii și 

să semneze Carta. 

 
1 Premiile EUROPEANMOBILITYWEEK sunt 

acordate în două categorii: una pentru municipalitățile 
mai mari de 50.000 de locuitori și una pentru orașele cu 
mai puțin de 50 000 de locuitori. În anul 2018, premiul 
pentru municipalitățile mai mari de 50.000 de locuitori a 
fost înmânat capitalei portugheze Lisabona, în timp ce 
orașul german Lindau a câștigat în categoria orașelor cu 
mai puțin de 50.000 de locuitori. 

2 Premiul Comisiei Europene pentru planificarea 
mobilității urbane durabile a fost lansat în 2012. Obiectivul 

Câștigătorii premiilor, aleși de 

un grup independent de experți în 

transporturi, primesc un videoclip 

de trei minute atât în engleză, cât și 

în limba maternă, subliniind 

realizările lor. În plus, 

municipalitățile câștigătoare și 

finalistele sunt promovate prin 

canalele campaniei. 

Autoritățile locale se pot 

înscrie până la 31 octombrie 2019 și 

pentru premiul Planuri de 

mobilitate urbană durabilă 

(SUMP)2, prin care sunt desemnate 

autorităților locale și regionale care 

premiului este de a încuraja adoptarea de Planuri de 
mobilitate urbană durabilă (SUMP) de către autoritățile 
locale din Europa și de a recompensa realizările deosebite 
în domeniul prioritar tematic al fiecărui an. Premiul SUMP 
este separat de premiul EUROPEANMOBILITYWEEK, dar 
rămâne complementar. Premiul 
EUROPEANMOBILITYWEEK se acordă municipalităților 
pentru activitățile lor deosebite în timpul 
EUROPEANMOBILITYWEEK din 16-22 septembrie, în timp 
ce premiul SUMP recunoaște autoritățile locale și 
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au obținut excelență în planificarea 

durabilă a mobilității urbane. 

 

Premiul UE pentru siguranța rutieră 

urbană 

De asemenea, Comisia 

Europeană a lansat la 16 septembrie 

2019 Premiul pentru siguranța 

rutieră. Acesta răsplătește 

autoritățile locale pentru 

implementarea de măsuri 

inovatoare în vederea îmbunătățirii 

siguranței rutiere. Înscrierile sunt 

deschise până la 16 decembrie 2019. 

Cererile vor fi acceptate de la 

autoritățile locale europene care au 

competență legală în dezvoltarea și 

implementarea măsurilor de 

siguranță rutieră pe teritoriul lor. 

Având în vedere faptul că 38% 

din decesele rutiere și mai mult de 

50% din accidentările rutiere grave 

apar pe drumurile urbane, premiul 

recompensează autoritățile locale 

pentru adoptarea de măsuri 

holistice pentru îmbunătățirea 

siguranței rutiere, în spiritul 

„Sistemului sigur” recunoscut 

internațional. 

Premiul UE pentru siguranța 

rutieră va fi prezentat în primăvara 

anului 2020 împreună cu premiile 

EUROPEANMOBILITYWEEK și SUMP 

și vor fi acordate autorităților locale 

care au implementat măsuri 

inovatoare de siguranță pe termen 

lung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
regionale pentru excelență în planificarea durabilă a 
mobilității urbane. 
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Uniunea vamală: mărfuri contrafăcute și potențial periculoase în valoare 

de aproape 740 de milioane EUR au fost oprite în vama UE în anul 2018 

Noile cifre publicate în raportul anual al Comisiei Europene, la 19 septembrie 

2019, arată că numărul de interceptări de mărfuri contrafăcute importate în UE a 

crescut în anul 2018 din cauza creșterii semnificative a numărului de colete mici 

expediate prin poștă sau prin serviciile de curierat expres. Cifrele referitoare la 

transporturile confiscate au crescut de la 57 433 în 2017 la 69 354 în 2018, deși 

numărul total de articole reținute a scăzut în comparație cu anii precedenți. În 2018, 

au fost reținute aproape 27 de milioane de articole care încălcau drepturile de 

proprietate intelectuală (DPI), având o valoare de piață de aproximativ 740 de 

milioane EUR. 

Pierre Moscovici, comisarul pentru afaceri economice și financiare, impozitare 

și vamă, a declarat: „ (...) Lucrătorii vamali de pe întreg teritoriul UE au înregistrat un 

succes remarcabil în urmărirea și confiscarea mărfurilor contrafăcute, care sunt 

adesea periculoase pentru consumatori. Misiunea lor a devenit și mai dificilă din 

cauza creșterii numărului de colete mici care pătrund în UE prin intermediul 

vânzărilor online. Printre priorități se numără, de asemenea, protejarea integrității 

pieței noastre unice și a uniunii noastre vamale, precum și asigurarea eficace a 

respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul lanțului de aprovizionare 

internațional. Trebuie să continuăm intensificarea eforturilor de combatere a 

contrafacerii și a pirateriei.” 

Principalele categorii de articole reținute au fost țigările, care au reprezentat 

15 % din volumul total al articolelor reținute, urmate de jucării (14 %), de materiale 

de ambalare (9 %), de etichete, marcaje și autocolante (9 %) și de îmbrăcăminte 

(8 %). Produsele de uz zilnic personal la domiciliu, cum ar fi articolele de îngrijire a 

corpului, medicamentele, jucăriile și aparatele electrocasnice, au reprezentat 

aproape 37 % din numărul total al articolelor reținute. 

Uniunea vamală  

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2019-ipr-report.pdf
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China a rămas în continuare principala țară de origine a mărfurilor care încalcă 

drepturile de proprietate intelectuală. Macedonia de Nord a fost principala țară de 

proveniență a băuturilor alcoolice contrafăcute, iar Turcia a constituit principala 

sursă a altor băuturi, a parfumurilor și a produselor cosmetice. Autoritățile vamale 

din UE au constatat o creștere a numărului de ceasuri, telefoane mobile și accesorii, 

cartușe de imprimantă și tonere, CD-uri/DVD-uri, etichete, marcaje și autocolante 

contrafăcute provenite din Hong Kong, China. Echipamentele informatice au 

provenit, în principal, din India, țigările, din Cambodgia, iar materialele de ambalare, 

din Bosnia și Herțegovina. 

 

 

 
Noua Comisia Europeană – mai feminină şi mai tânără 

INFOGRAFIC 
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La data de 19 septembrie 2019, Uniunea Europeană a organizat un număr 

record de acțiuni de curățenie la nivel 

mondial prin campania 

#EUBeachCleanUp. 

Personalul Uniunii Europene s-a 

alăturat comunităților locale pentru a 

curăța deșeurile marine de pe plajele din 

întreaga Europă și din întreaga lume ca 

parte a campaniei #EUBeachCleanUp. 

Această campanie lansată la 19 august 

a.c. se va desfășura până în octombrie 

2019, punctul ei culminant fiind 

sâmbătă, 21 septembrie - Ziua 

Internațională a curățării țărmurilor-, cu 

acțiuni desfășurate în peste 80 de țări, 

de pe toate continentele locuite. 

Anul acesta, datorită parteneriatelor inovatoare cu Organizația Națiunilor 

Unite și cu Ştrumpfii, campania implică mii de cetățeni de toate vârstele. Succesul 

campaniei # EUBeachCleanUp se bazează pe combinarea informărilor pe scară largă 

– cu o prezență puternică pe platformele de comunicare socială – cu un apel foarte 

concret la acțiune: „Veniți și alăturați-vă nouă pe plaja dumneavoastră!” 

Comisarul pentru mediu, afaceri maritime și pescuit, Karmenu Vella, este 

mândru de această campanie și invită pe toată lumea să participe: 

„(...) Uniunea Europeană are unele dintre cele mai ambițioase 

politici de combatere a poluării marine din lume. Împreună cu Organizația 

Națiunilor Unite, dorim ca oceanele noastre să fie mai curate și mai 

sănătoase – în concordanță cu obiectivul de dezvoltare sustenabilă nr. 14 

al ONU. Anul acesta avem un nou partener: Strumpfii. Albaștri, curajoși și 

cu o trecere excepțională la tineri și vârstnici, ei sunt partenerii ideali ai 

campaniei noastre. Participați la evenimentele noastre și ajutați-ne să 

construim un val global de activism oceanic!” 

Campania globală pentru oceane curate, fără 

plastic#EUBeachCleanUp 
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În următoarele săptămâni, vor avea loc numeroase evenimente ale campaniei 

#EUBeachCleanUp, care vor aduce, fiecare, tone de deșeuri de pe mare și țărmuri la 

unități locale de gestionare a deșeurilor. Evenimentele sunt organizate de 

ambasadele UE și de birourile ONU din întreaga lume, împreună cu autorități, școli, 

ONG-uri și întreprinderi private locale. Prin intermediul campaniei, UE și partenerii 

ei doresc să implice publicul și să crească gradul de informare, în special în rândul 

copiilor și al tinerilor. Cu ocazia colectării deșeurilor de pe plajă, oamenii vor 

recunoaște multe articole de unică folosință: bețișoare cu vată, paie, pungi din 

plastic sau tacâmuri. Participarea la eveniment poate stimula schimbarea de 

comportament pe termen lung.  

În fiecare an, 8 milioane de tone de deșeuri din materiale plastice ajung în 

mare, iar simpla curățare a plajelor nu va rezolva această provocare majoră. 

Prevenirea are o importanță majoră. Acesta este motivul pentru care UE a 

adoptat Strategia europeană pentru materialele plastice într-o economie 

circulară împreună cu măsuri legislative menite să reducă producția și consumul a 

10 obiecte de plastic de unică folosință care se întâlnesc cel mai adesea în deșeurile 

marine. 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1516265440535&uri=COM:2018:28:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1516265440535&uri=COM:2018:28:FIN
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Banca Centrală Europană (BCE) are un nou președinte  

Christine Lagarde a obținut votul de 

încredere al plenului Parlamentului 

European, în data de 17 septembrie a.c., 

când s-a votat decizia PE privind 

recomandarea Consiliului pentru numirea3 

președintelui Băncii Centrale Europene.4 

Conform procedurii, Parlamentul 

European emite un aviz asupra numirii în 

funcție a președintelui Băncii Centrale 

 
3 2019/0810(NLE) 
4 În urma votului secret, deputații europeni au aprobat cu 394 de voturi pentru, 206 împotrivă și 49 de abțineri 

recomandarea de numire a doamnei Lagarde. 

PARLAMENTUL 

EUROPEAN 

2 - 8 

septembrie 
Din activitatea comisiilor  

 

PARLAMENTUL 

EUROPEAN 

16 - 19 septembrie   

Strasbourg – Franța 
Din activitatea sesiunii plenare 

 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0008_RO.html
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Europene, decizia finală fiind luată de către Consiliul European.  

Christine Lagarde îl va înlocui pe Mario Draghi la conducerea instituției 

începând cu 1 noiembrie 2019.  

Anterior votului, deputații 

europeni  au dezbătut în plen 

candidatura doamnei Lagarde. 

Candidatura va fi pusă acum pe 

ordinea de zi a Consiliului 

European din luna octombrie a.c. 

Înainte de vot, doamna 

Lagarde a trimis răspunsuri scrise 

deputaților europeni și și-a 

prezentat personal ideile în cadrul 

unei audieri publice organizate de 

Comisia pentru afaceri economice 

și monetare (ECON), în data de  pe 

4 septembrie a.c. 

Președinții BCE sunt numiți 

pentru un mandat de 8 ani, care nu 

poate fi reînnoit, de către șefii de 

state sau de guverne ai UE. Parlamentul European trebuie să fie consultat, însă 

opinia sa nu are caracter obligatoriu pentru Consiliul European. Cu toate acestea, PE 

„(…) Angajamentul BCE și al 
președinților săi de a păstra moneda euro 
cu acțiuni concrete a adus un contribuție 
fundamentală la protejarea monedei unice 
și la ameliorarea bunăstării tuturor 
cetățenilor europeni” - a precizat în plen, 
înainte de vot, președintele Comisiei ECON, 
Irene Tinagli (S&D, IT), subliniind rolul 
important al Băncii Centrale Europene. 
Răspunsurile oferite de doamna Lagarde la 
întrebările parlamentarilor europeni au 
arătat „conștientizarea sarcinilor și a 
provocărilor viitoare (și capacitatea 
dumneaei de a continua misiunea” – a 
conchis dna Tinagli. 

Un principiu-cheie în activitatea BCE este independența politică a 

acesteia, ceea ce înseamnă că trebuie să fie liberă să își 

urmărească obiectivul de a menține stabilitatea prețurilor fără a fi 

supusă unei presiuni politice. În interesul responsabilității 

democratice, președintele BCE participă la audieri trimestriale în 

cadrul Comisiei ECON, cunoscute sub numele de dialog monetar, 

pentru a explica politica monetară și deciziile băncii în fața 

reprezentanților aleși ai europenilor. De asemenea, președintele 

BCE prezintă raportul anual al Băncii în plenul Parlamentului 

European și răspunde în scris la întrebările scrise adresate de 

parlamentarii europeni. 
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este un organ ales democratic, iar punctul său de vedere este important pentru 

legitimitatea candidatului. 

Dacă doamna Lagarde va primi postul, va fi prima femeie5 care va conduce 

BCE.  

Deputații vor sprijini sprijinul pentru cercetarea UE și Erasmus 

În data de 18 septembrie a.c., parlamentarii europeni au adoptat,  cu 614 

voturi pentru, 69 împotrivă și 10 abțineri, o rezoluție6 prin care au aprobat o 

majorare de 100 milioane euro pentru programele de cercetare ale UE (80 milioane 

euro pentru finanțarea cercetării - Orizont 2020) și Erasmus + (20 milioane euro 

pentru mobilitatea tinerilor), așa cum a decis Parlamentul European și Consiliul în 

acordul lor privind bugetul UE pentru anul 2019, în luna decembrie 2018. 

Într-un alt vot, deputații europeni au fost de acord, cu 601 de voturi pentru, 

40 împotrivă și 12 abțineri, pentru a restitui7 un suma de  1,8 miliarde euro din anul 

2018 statelor membre ale UE, printr-o scădere a contribuțiilor țărilor la bugetul UE, 

acesta fiind un exercițiu anual, excedentul care rezultă, de obicei, din dobânda 

neplătită și amenzile primite de Comisia Europeană, precum și subimplementarea 

programelor UE.  

 

 
5 În martie a.c., parlamentarii europeni au solicitat  ca mai multe femei să dețină posturi la nivel înalt în afacerile 

economice și monetare. 
6 Rezoluția Parlamentului European din 18 septembrie 2019 referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de 

buget rectificativ nr. 2/2019 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 – consolidarea programelor-cheie pentru 
competitivitatea UE: Orizont 2020 și Erasmus+ (11731/2019 – C9-0112/2019 – 2019/2022(BUD)) 

7 Rezoluția Parlamentului European din 18 septembrie 2019 referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de 
buget rectificativ nr. 1/2019 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019: înregistrarea excedentului aferent 
exercițiului financiar 2018 - 2019/2021(BUD) 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0012_RO.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_2493
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2022(BUD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2022(BUD)&l=en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0454_EN.html?redirect#title2
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0011_RO.html
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Europa trebuie să-și amintească trecutul pentru a-și construi viitorul 

La 80 de ani de la începerea celui de-al doilea război mondial, Parlamentul 

European insistă asupra importanței de a reaminti trecutul tragic al Europei pentru 

a proteja viitorul său. Parlamentul European a adus un omagiu victimelor 

stalinismului, nazismului și ale altor regimuri totalitare și autoritare printr-o 

rezoluție8 adoptată, în data de 19 septembrie a.c., cu 535 de voturi pentru, 66 contra 

și 52 de abțineri. 

La 80 de ani de la Tratatul nazist-sovietic (denumit Pactul Molotov-

Ribbentrop), parlamentarii europeni cer o „cultură comună a amintirilor”, ca mod de 

a încuraja rezistența europenilor la amenințările moderne ale democrației. Ei 

reamintesc că integrarea europeană a fost, de la început, un răspuns la suferința 

provocată de cele două războaie mondiale, construită ca un model de pace și 

reconciliere, bazat pe valorile comune ale tuturor statelor membre. Prin urmare, 

Uniunea Europeană este, în mod special, responsabilă pentru protejarea 

democrației, respectarea drepturilor omului și a statului de drept. Parlamentul 

European dorește ca statele membre să promoveze, în special în rândul tinerei 

generații, educația asupra evoluției istoriei europene comune. 

Deputații europeni își propun să stabilească 25 mai ca Ziua Internațională a 

Eroilor Luptei împotriva Totalitarismului (comemorarea  eroului Rotamaster Witold 

Pilecki9, de la Auschwitz) pentru a oferi generațiilor viitoare un „exemplu clar de 

atitudine corectă de luat în fața amenințării de înrobire totalitară”. 

Deputații își exprimă îngrijorarea cu privire la eforturile actualei conduceri 

ruse pentru combaterea crimelor comise de regimul totalitar sovietic și le consideră 

o „componentă periculoasă a războiului informațional purtat împotriva Europei 

democratice”. De asemenea, ei condamnă forțele și organizațiile politice extremiste 

și xenofobe din Europa pentru denaturarea faptelor istorice și folosirea 

simbolismului și retoricii propagandei totalitare, inclusiv rasismul, antisemitismul și 

ura față de minorități sexuale și alte persoane.  

 
8 Rezoluția Parlamentului European din 19 septembrie 2019 referitoare la importanța memoriei istorice europene 

pentru viitorul Europei - 2019/2819(RSP) 
9 Rotamaster Witold Pilecki a fost un soldat al celei de-a doua republici poloneze, fondatorul armatei poloneze 

secrete (Tajna Armia Polska) și membru al armatei de origine (Armia Krajowa). În calitate de autor al Raportului lui Witold, 
primul raport de informații despre lagărul de concentrare de la Auschwitz, Pilecki a permis guvernului polonez în exil să-i 
convingă pe aliați că Holocaustul există și se întâmplă. În timpul celui de-al doilea război mondial, s-a oferit voluntar pentru o 
operațiune de rezistență poloneză, a fost întemnițat la Auschwitz, a adunat informații și a scăpat. În timp ce se afla în lagăr, 
Pilecki a organizat o mișcare de rezistență și, încă din 1941, a spus aliaților occidentali despre atrocitățile întreprinse de 
Germania și despre lagărul de la  Auschwitz (Polonia). A scăpat din lagăr în anul 1943 și a luat parte la Răscoala de la Varșovia. 
El a rămas fidel guvernului polonez aflat în exil, la Londra, și a fost executat, în 1948, de poliția secretă stalinistă sub acuzații 
de muncă pentru imperialismul străin. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0021_RO.html
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Parlamentul European invită statele membre să ia măsuri pentru interzicerea 

grupărilor neofasciste, neo-naziste și/sau orice altă fundație sau asociație care exaltă 

și glorifică nazismul și fascismul, sau orice altă formă de totalitarism. Discursul de 

incitare la ură și violență, manifestat în spațiile publice și on-line, trebuie de 

asemenea, condamnate. O analiză a consecințelor regimurilor totalitare este 

necesară a fi inclusă în programele școlare și în manuale.  

Marți, 17 septembrie 2019 - Strasbourg 
 

  
 

Numirea președintelui Băncii Centrale Europene - candidată: dna Christine LAGARDE  

  
 

Numirea în funcția de vicepreședinte al Consiliului de supraveghere al Băncii Centrale Europene  

  
 

Lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în 
Irlanda  

 

 

Miercuri, 18 septembrie 2019 - Strasbourg 
 

  
 

Proiectul de buget rectificativ nr. 1/2019: excedentul din 2018  

  
 

Proiectul de buget rectificativ nr. 2/2019 - Consolidarea programelor esențiale pentru competitivitatea 
UE: Orizont 2020 și Erasmus+  

  
 

Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a furniza asistență României, Italiei și 
Austriei  

  
 

Proiectul de buget rectificativ nr. 3/2019: propunerea de mobilizare a Fondului de solidaritate al Uniunii 
Europene pentru a se acorda asistență României, Italiei și Austriei  

  
 

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - EGF/2019/000 TA 2019 - Asistență tehnică la 
inițiativa Comisiei  

  
 

Retragerea Regatului Unit din UE  

 

 

Joi, 19 septembrie 2019 - Strasbourg 
 

  
 

Situația din Turcia, în special îndepărtarea din funcție a primarilor aleși  

  
 

Myanmar/Birmania, în special situația populației rohingya  

  
 

Iran, în special situația apărătorilor drepturilor femeilor și a deținuților cu dublă cetățenie UE-iraniană  

  
 

Brevetabilitatea  plantelor și a procedeelor esențialmente biologice  

  
 

Importanța memoriei istorice europene pentru viitorul Europei  

  
 

Stadiul punerii în aplicare a legislației privind combaterea spălării banilor  

 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0008_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0009_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0010_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0010_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0011_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0012_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0012_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0013_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0013_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0014_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0014_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0015_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0015_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0016_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0017_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0018_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0019_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0020_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0021_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0022_RO.html
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Consiliul a organizat o dezbatere privind consolidarea respectării statului de 

drept în UE. 
Pe baza unui document al președinției, 

miniștrii au discutat despre modul în care Consiliul 

poate contribui la consolidarea statului de drept în 

UE și măsurile aferente. În noiembrie a.c., Consiliul 

afaceri generale va aborda problematica statului 

de drept în contextul discuțiilor privind un 

mecanism de revizuire inter pares și crearea unui 

ciclu de revizuire a normelor de drept care să 

vizeze toate statele membre ale UE. Posibilitatea 

instituirii unui mecanism de revizuire se bucură, 

până acum, de sprijin, sub condiția ca acesta să 

fie inclusiv, obiectiv, să trateze statele membre în 

PREȘEDINȚIA 

CONSILIULUI 

UNIUNII 

EUROPENE 

13 - 14 

septembrie 

 Helsinki 

CONSILIUL DE AFACERI GENERALE 

„(…) Revizuirea planificată a 

dialogului anual privind statul de 

drept al Consiliului ne oferă o 

oportunitate oportună de a explora, 

în termeni foarte practici, ce pot face 

statele membre împreună pentru a 

contribui la aceste eforturi” - Tytti 

Tuppurainen, ministrul afacerilor 

europene din Finlanda. 

 

 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12044-2019-INIT/en/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0343&from=EN
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mod egal, să respecte diviziunea competențelor în conformitate cu tratatele și să 

se evite duplicarea pentru orice mecanisme alese. 

De asemenea, miniștrii au început pregătirile pentru reuniunea Consiliului 

European din 17-18 octombrie a.c., examinând un proiect de ordine de zi adnotat. 

Se preconizează că liderii vor avea o discuție de fond atât despre următorul cadru 

financiar multianual (CFM), cât și despre monitorizarea Agendei strategice 2019-

2024 pentru Uniune. În plus, în funcție de calendarul Parlamentului European, 

Consiliul European poate adopta deciziile privind numirea noului președinte al BCE 

și a noii Comisiei Europene, putând aborda și probleme specifice de politică externă. 

Totodată, Consiliul a organizat o audiere, în conformitate cu procedura art. 7 

alin. (1) din TUE privind Ungaria, fiind abordate problemele semnalate în propunerea 

motivată a Parlamentului European. Cu acest prilej,  miniștrii au schimbat opinii cu 

privire la preocupările-cheie identificate de Parlamentul European. În plus, Comisia 

Europeană a informat miniștrii și cu privire la evoluțiile privind statul de drept în 

Polonia în urma reuniunii Consiliului afaceri generale din iulie a.c. 

Printre celelalte documente aprobate se numără și o decizie de modificare a 

Poziției comune a Consiliului din 8 decembrie 2008 privind controlul exporturilor de 

arme, concluzii privind revizuirea poziției comune, precum și un ghid revizuit al 

utilizatorului. Consiliul a reamintit că s-a angajat să consolideze controlul 

exporturilor de tehnologii și echipamente militare, să intensifice cooperarea, să 

promoveze convergența, în cadrul politicii externe și de securitate comune, și să 

sprijine desfășurarea, într-un mod responsabil, a comerțului cu acestea. Acest 

angajament este îndeplinit prin stabilirea, susținerea și punerea în aplicare a 

unor standarde comune ridicate în ceea ce privește gestionarea transferurilor de 

tehnologii și echipamente militare efectuate de toate statele membre. 

Președinția finlandeză a informat miniștrii cu privire la principalele acțiuni ale 

Conferinței privind democrația, statul de drept și drepturile fundamentale găzduite 

la Helsinki la 10-11 septembrie a.c. 

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.  

 

 

https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/european-council/2018/10/18/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/09/16/control-of-arms-export-council-adopts-conclusions-new-decision-updating-the-eu-s-common-rules-and-an-updated-user-s-guide/
https://www.consilium.europa.eu/media/40660/st12195-en19.pdf
https://eu2019.fi/en/article/-/asset_publisher/how-to-strengthen-democracy-the-rule-of-law-and-fundamental-rights-ideas-emerging-from-a-presidency-conference
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/energy-tax-report-2019.pdf
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Consiliul transporturi, telecomunicații și energie a organizat o amplă 

dezbatere privind modalitățile de decarbonizare a transportului, pentru a combate 

schimbările climatice și a îndeplini obiectivele Acordului de la Paris. Dezbaterea a 

avut la bază Comunicarea Comisei „O planetă curată pentru toți” publicată în 

noiembrie 2018. 

„(…) Discuția de azi a fost încurajatoare. Este clar că trebuie să facem 

mai mult  pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră în vederea 

stopării încălzirii globale. Sectorul transporturilor va juca un rol crucial 

în acest domeniu. Există o voință la nivelul statelor membre pentru a 

valorifica la maximum o gama largă de opțiuni: tehnologice, politice, 

inclusiv de schimbare a comportamentului nostru. O acțiune puternică 

în domeniul schimbărilor climatice este susținută de europeni și 

reprezintă o prioritate majoră pentru președinția finlandeză” - a declarat 

Sanna Marin, ministrul transporturilor și comunicațiilor din Finlanda. 

Pentru a reflecta importanța subiectului schimbul de opinii s-a desfășurat în 

decursul a trei sesiuni separate, dedicate transportului terestru ( rutier, feroviar și 

navigația interioară), sectorului aviatic și transportului maritim. 

În cadrul intervențiilor privind transportul terestru s-a evidențiat faptul că 

orașele vor juca un rol un important în asigurarea unui transport durabil prin 

încurajarea mersului pe jos și pe bicicletă dar și prin utilizarea transportului public și 

a transportului de tip co-voiajare. Majoritatea statelor membre s-au pronunțat 

pentru dezvoltarea combustibililor alternativi și electrificarea transportului pe baza 

vehiculelor electrice și hibride asigurând totodată infrastructura necesară. S-a 

exprimat faptul că transferul modal de la transportul rutier împreună cu o rețea 

feroviară funcțională pot contribui semnificativ la decarbonizarea sectorului. Nu în 

ultimul rând s-a evidențiat importanța principiului „poluatorul plătește” dar și 

necesitatea de a se ține cont  de aspectele sociale. 

În cadrul dezbaterilor privind sectorul aviatic miniștrii și-au exprimat 

susținerea pentru  Schema de compensare și de reducere a emisiilor de carbon 

pentru aviația internațională (CORSIA), adoptată de către Consiliul  Organizației 

Aviației Civile Internaționale (OACI) în iunie 2018. Un număr mare de delegați și-au 

20 

 septembrie 

Bruxelles 

CONSILIUL TRANSPORTURI 

TELECOMUNICAȚII ȘI ENERGIE 

 

https://www.consilium.europa.eu/media/40704/st12385-en19.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15011-2018-INIT/ro/pdf
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exprimat susținerea pentru investiții în cercetarea și dezvoltarea combustibililor 

alternativi pentru aviație.  

În continuare, miniștrii și-au exprimat susținerea pentru o abordare globală  a 

decarbonizării transportului maritim, prin adoptarea unor soluții la nivelul 

Organizației Maritime Internaționale (OMI). S-a precizat, de asemenea, susținerea 

pentru dezvoltarea producției și utilizarea combustibililor alternativi precum și 

pentru asigurarea infrastructurii specifice. Au fost menționate, de asemenea, măsuri 

privind eficiența energetică, digitalizarea și electrificarea. 
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Luni, 16 sept.2019,  Boris Johnson a făcut o vizită la Luxembourg pentru a 

încerca să deblocheze negocierile privind Brexit-ul, în sensul de a obține un nou 

acord de ieșire din UE.  Aici s-a întâlnit cu Jean-Claude Juncker și cu Xavier Bettel, 

șeful executivului luxemburghez. La ieșire, deși neconvingător, Boris Johnson a 

declarat că speră să reînvie negocierile  pentru a obține un nou acord de ieșire din 

UE și a întărit ideea că nu se va organiza un nou referendum pentru Brexit în Marea 

Britanie.  

Așadar, B. Johnson care declara cu o săptămână în urmă că „(...) mai bine mor 

într-un șanț decât să mai cer o amânare” a schimbat tonul. „Dacă vom progresa 

suficient în zilele următoare, intenționez să merg pe 17 octombrie la întâlnirea cu 

liderii europeni și să finalizez un acord care va proteja interesele afacerilor cetățenilor 

din ambele părți de la frontiera irlandeză.” – a mai spus prim-ministrul. 

În Camera Comunelor urmează să se decidă dacă se vor declanșa alegeri 

anticipate la jumătatea lunii octombrie.  

Curtea Supremă din Regatul Unit audiază în 17.09.2019 două apeluri – unul al 

guvernului împotriva deciziei pronunțată de instanța scoțiană (potrivit căreia 

suspendarea parlamentului a fost ilegală), iar al doilea introdus de opozanții Brexit, 

împotriva unei decizii a Înaltei Curți de la Londra (care a hotărât că suspendarea a 

fost legală).  Curtea Supremă se va pronunța în săptămâna 23-26 septembrie 2019. 

Președintele Curții, judecătoarea Brenda Hale, a anunțat că informațiile solicitate de 

Negocieri neconcludente între prim-ministru britanic Boris 

Johnson și liderii europeni 

Septembrie 

2019 

BREXIT 
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la guvern (un plan de măsuri în cazul în care instanța va anula deciczia de suspendare 

a Parlamentului)  trebuie aduse până la finalul audierilor, adică până joi, 19.09.2019.  

Se cunoaște deja că Marea Britanie este una dintre puținele națiuni care cca. 

300 de ani s-a bazat pe dreptul comun și pe precedentul judiciar, fără a avea o 

constituție scrisă.  Ce pare că nu s-a știut până acum este faptul că o societate este 

funcțională câtă vreme toți actorii statali respectă regulile. Așadar, pot apărea 

neînțelegeri și grave deraieri economice, sociale și instituționale dacă guvernul 

încearcă să ocolească, în mod repetat, parlamentul, dacă efectele unui referendum, 

ca cel din 2016, care a fost unul consultativ,  influențează angajamentul și cursul țării, 

dacă se ignoră „cultura politică” atât de veche, într-o vreme când încercările, atât din 

interior cât și din exterior, sunt tot mai multe și mari mari, dacă tradițiile seculare 

sunt zdruncinate. Chiar deciziile instanțelor judecătorești pot fi imprevizibile - cum 

altfel s-ar putea explica faptul că după decizia de suspendare a activității 

parlamentului pentru cinci săptămâni Curțile din Irlanda de Nord și din Marea 

Britanie  au decis că a fost o decizie legală, iar o instanță scoțiană a considerat că 

este ilegală.  

Liderul Partidului Laburist, din opoziție, l-a avertizat public pe Boris Johnson 

că  va trebui să aplice legea aprobată în parlament pentru ieșirea din UE cu acord, 

altfel nu doar ar provoca o criză constituțională nemaiîntâlnită ci ar putea fi trimis în 

judecată pentru nerespectarea unei decizii a parlamentului, pedepsa fiind 

închisoarea. La începutul săptămânii viitoare (23-26 septembrie 2019) Regina 

Elisabeta a II-a ar trebui să promulge această legea adoptată de parlament.  

În data de 18 septembrie a.c. liderul francez și cel finlandez, care s-au întâlnit 

la Paris, i-au cerut, ferm, prim-ministrului britanic să prezinte până în 30 septembrie 

a.c. o alternativă de discuții referitoare la frontiera irlandeză – „...dacă Marea 

Britanie dorește să discute alternative la acordul existent referitor la Brexit, atunci 

acestea trebuie prezentate înainte de sfârșitul lunii” – a menționat prim-ministrul 

Antti Rinne. 

*    *     * 

În plenara Parlamentului European din această săptămână, pe data de 18 

septembrie a.c., deputații europeni au dezbătut potențialele provocări și 

consecințele retragerii Regatul Unit la sfârșitul lunii octombrie 2019. Una dintre cele 

mai complicate probleme din negocierile Brexit este mecanismul de protecție 

(backstop) care are ca scop împiedicarea formării unei „frontiere dure” între Irlanda 

de Nord și Republica Irlanda.  

https://www.europarl.europa.eu/plenary/ro/debate-details.html?date=20190918&detailBy=date
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În timpul dezbaterii, deputații care au luat cuvântul au subliniat riscul unui 

Brexit fără acord. 

Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene, a declarat: „(…) Riscul 

unei ieșiri fără acord rămâne real. Poate fi alegerea guvernului britanic, dar niciodată 

cea a Uniunii Europene. De aceea, prefer să mă concentrez pe ceea ce putem face 

pentru a ajunge la un acord, lucru care cred că este de dorit și încă posibil.” 

Manfred Weber (PPE, Germania): „(…) În momentul de față, nu Regatul Unit 

este cel care părăsește UE, ci locurile de muncă și întreprinderile părăsesc Regatul 

Unit. O treime din companiile britanice intenționează să plece sau au plecat deja din 

țară. Aici, în plen, deplângem rezultatele Brexit, dar trebuie să spun că în timpul 

campaniei electorale acestea au fost un argument puternic pentru a le spune 

europenilor că Brexit a creat incertitudine.”  

Negociatorul UE pentru Brexit, Michel Barnier, a insistat asupra faptului că 

mecanismul de protecție este o 

soluție pragmatică la problemele 

concrete: „(…) Nu dorim să se 

restabilească o frontieră fizică 

între Irlanda de Nord și Republica 

Irlanda; trebuie să păstrăm 

integritatea pieței unice și dorim 

să protejăm economia întregii 

insule.” 

Iratxe García Pérez (S&D, 

Spania) i-a cerut lui Boris Johnson 

să garanteze drepturile 

dobândite ale cetățenilor 

europeni care trăiesc în Regatul 

Unit: „(…) Cetățenii nu ar trebui să plătească pentru greșelile comise de 

reprezentanții lor politici”. Ea a adăugat că Grupul S&D a considerat întotdeauna 

Brexit-ul drept o greșeală istorică. „(…) Suntem gata să susținem cetățenii britanici 

în cazul în care vor decide să reconsidere această decizie” - a precizat doamna García 

Pérez. 

 

Michel Barnier s-a adresat plenului PE reunit, la 

Strasbourg, în timpul dezbaterii pe tema Brexit din 

18 septembrie 2019 
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Coordonatorul Parlamentului European pentru Brexit, Guy Verhofstadt 

(Renew Europe, Belgia), consideră că un acord este încă posibil, dar insistă asupra 

garantării drepturilor cetățenilor de 

către Regatul Unit și solicită o 

„înregistrare automată a cetățenilor 

europeni”. În ceea ce privește 

relațiile comerciale viitoare, 

dumnealui a spus că „(…) acest 

Parlament nu va accepta niciodată 

un acord care să prevadă ca Regatul 

Unit să se bucure de toate 

avantajele comerțului liber fără 

respectarea normelor sociale și de 

mediu. (…) Nu vom accepta 

niciodată un Singapore lângă Marea Nordului” - a mai adăugat domnul Verhofstadt. 

Philippe Lamberts (Verzi/ALE, Belgia) a spus: „(…) Nu am ales Brexit-ul, dar 

respectăm alegerea majorității alegătorilor britanici. Dovada este că am negociat un 

acord de bună credință care permite separarea dintre Regatul Unit și Uniunea 

Europeană, pe care o regretăm.” 

„(…) Guvernul britanic dorește un acord, dar nu orice acord, ci un acord 

acceptabil pentru parlamentul britanic și poporul britanic” - a spus Geoffrey Van 

Orden (CRE, Marea Britanie), apelând la bunăvoință și flexibilitate atât din partea 

UE, cât și din partea Regatului Unit. De asemenea, a pus sub semnul întrebării 

amânarea constantă a datei de retragere a Regatului Unit din UE: „(…) De ce să mai 

amânăm? Unii dintre voi ar putea crede că, dacă prelungiți din nou data de retragere, 

va exista o schimbare de regim în Regatul Unit și, poate, o schimbare de sentimente. 

Cred că este o amăgire totală.” 

Marco Zanni (ID, Italia) a precizat că instituțiile europene nu ar trebui să-și 

permită să dea lecții de democrație parlamentului britanic: „(…) Sunt îngrijorat de 

faptul că deciziile luate în mod liber de oameni, care nu sunt pe placul instituțiilor UE, 

nu pot fi niciodată acceptate.”  El crede că Uniunea Europeană se teme să piardă 

Regatul Unit, deoarece această pierdere ar reprezenta „demonstrarea greșelilor 

comise de UE în trecut”. 

Martin Schirdewan (GUE/NGL, Germania) a declarat: „(…) Când m-am înscris 

în cursa pentru Parlamentul European, am auzit un susținător al Brexit-ului care 

spunea că vrea să distrugă un imperiu, referindu-se la Uniunea Europeană. Singurul 
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lucru pe care au reușit să-l realizeze este să împingă Regatul Unit în cea mai mare 

criză politică din ultimele decenii. Muncitorii și pensionarii plătesc cel mai mare preț. 

Acest Brexit nu este în interesul populației europene și nici în cel al populației 

britanice.” 

După dezbaterile din plen s-a votat o rezoluție în care noul Parlament 

European și-a reafirmat sprijinul deplin pentru poziția UE:  

- deputații își iau angajamentul să respingă orice Acord de retragere fără un 

mecanism de protecție (backstop); 

- Regatul Unit va fi singurul responsabil pentru o retragere fără acord; 

- o nouă amânare condiționată conform Articolului 50 este posibilă, la 

cererea Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord. 

În textul rezoluției se menționează că s-ar putea să se accepte o revenire la 

propunerea inițială a UE pentru un mecanism de protecție doar pentru Irlanda de 

Nord. Deputații europeni sunt deschiși pentru a examina „soluții alternative” atâta 

vreme cât acestea sunt credibile din punct de vedere legal și operațional și urmează 

principiile directoare ale UE. Se subliniază și că nu se va aproba niciun Acord de 

retragere fără un mecanism de protecție. Deputații europeni salută măsurile de 

pregătire și de planificare pentru situații neprevăzute în cazul unui scenariu fără 

acord adoptate de către instituțiile europene și statele membre.  

Acordul de retragere este echitabil, echilibrat și oferă securitate juridică, se 

menționează în rezoluția10, adoptată în data de 18 septembrie a.c. Deputații doresc 

o ieșire bazată pe Acordul de retragere deja negociat și acest lucru a fost confirmat 

de voturi: pentru 544,  împotrivă 126 și abțineri 38. 

 

 

 

 

 

n UE? 

 
10 Rezoluția Parlamentului European din 18 septembrie 2019 referitoare la situația retragerii Regatului Unit din Uniunea 

Europeană - (2019/2817(RSP)) 

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20190912IPR60929/brexit-noul-parlament-european-isi-reafirma-sprijinul-deplin-pentru-pozitia-ue
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0016_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2019/2817(RSP)
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