
 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 Nr. 31/2019 

         

DIRECŢIA PENTRU UNIUNEA EUROPEANĂ 

SINTEZA ACTIVITĂŢILOR EUROPENE 



 

 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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Andreea Mihai 



 

 
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUPRINS 

 

COMISIA EUROPEANĂ ………………...............................................  4   

 

PARLAMENTUL EUROPEAN............................................ 13 

   

PREŞEDINŢIA FINLANDEZĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE.................... 19 

BREXIT.......................................................................................................................24 

ELEMENT DE INTERES GENERAL.........................27 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orașul Nantes (Franța) este „Capitala europeană a inovării 2019”1. Titlul a fost 

acordat orașului Nantes, în cadrul Zilelor europene ale cercetării și inovării, ca 

recunoaștere a capacității sale remarcabile de a valorifica inovarea pentru a 

îmbunătăți viața locuitorilor săi și a modelului său de guvernanță deschis și 

colaborativ. Titlul este însoțit de un premiu în bani în valoare de 1 milion de euro, 

finanțat din programul Orizont 2020, programul UE pentru cercetare și inovare. 

Celelalte 5 orașe din clasament - Anvers (Belgia), Bristol (Regatul Unit), Espoo 

(Finlanda), Glasgow (Regatul Unit) și Rotterdam (Țările de Jos) au primit fiecare câte 

100 000 euro pentru a-și promova și a-și extinde practicile de inovare. 

                                                           
1 Prima ediție a concursului a avut loc în anul 2014. Printre câștigătorii anteriori se numără Barcelona (2014), 
Amsterdam (2016), Paris (2017) și Atena (2018). Premiile sunt acordate în cadrul programului Orizont 2020. 
Următoarea ediție a premiilor „Capitala europeană a inovării” urmează să fie lansată în primul trimestru al anului 
2020. 
 

COMISIA 

EUROPEANĂ 

 

 

CERCETARE, ȘTIINȚĂ ȘI INOVARE 

Nantes este Capitala europeană a inovării în anul 2019 
 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/european-research-and-innovation-days_en
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
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Printre politicile și proiectele 

emblematice ale orașului Nantes se 

numără: 

 „Marile dezbateri” cu 

locuitorii, pentru a discuta subiecte 

precum tranziția energetică; 

 „15 locuri de reinventat” - o 

selecție competitivă a ideilor prezentate 

de către cetățeni; 

 „Nantes City Lab”, care îi ajută 

pe inventatori să testeze noi soluții în 

viața reală, furnizând infrastructuri 

fizice și digitale; 

 „Fabrica de creație”, un 

sistem de sprijin pentru industriile 

culturale și creative, și „Fabrica de 

ecoinovare”, un program care 

selectează proiecte precum colectarea 

biodeșeurilor de la restaurante și birouri 

cu ajutorul unei remorci de bicicletă, 

pentru a fi compostate în zonă; 

 programul „Nantes - capitala 

tehnologică a Franței”, care stimulează 

activitatea și expansiunea 

întreprinderilor nou-înființate, 

atragerea de talente și tehnologiile 

revoluționare, permițând coordonarea 

și promovarea ecosistemului de inovare 

regional; 

 „Ecossolies”, o rețea care 

reunește membri privați și publici 

pentru a dezvolta inițiative în domeniul 

economiei sociale și solidare și 

promovează cele mai bune soluții de 

inovare socială. 

 

CAPITALA EUROPEANĂ 
A INOVĂRII 

Comisia 
Europeană 

http://www.nantestransitionenergetique.fr/
https://www.nantes.fr/15lieux
https://twitter.com/NantesCitylab
https://www.creativefactory.info/
http://www.nantes.fr/home/actualites/ville-de-nantes/economie/2017/ecoinnovation.html
http://www.nantes.fr/home/actualites/ville-de-nantes/economie/2017/ecoinnovation.html
https://lacite-nantes.fr/nantes-labellisee-capitale-french-tech-465488.html
https://lacite-nantes.fr/nantes-labellisee-capitale-french-tech-465488.html
https://ecossolies.fr/
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Vineri, 27 septembrie 2019, a fost lansată inițiativa intitulată „Europa 

Connectivity Forum”, o conferință internațională multilaterală inovatoare, menită să 

promoveze dialogul și să consolideze legăturile dintre guverne, instituții financiare și 

actori din sectorul privat, în Europa și în afara acesteia. Pornind de la cooperarea deja 

strânsă dintre UE și partenerii săi din regiunea Asia-Pacific, această primă ediție a 

forumului a avut ca temă „Conectivitatea UE-Asia: construirea de punți pentru un viitor 

durabil”. 

„Europa Connectivity Forum” are ca temei politic comunicarea comună intitulată 

„Conectarea Europei cu Asia – Elementele constitutive pentru o strategie a UE”, 

prezentată în luna septembrie 2018. În cadrul strategiei, UE își prezintă abordarea în 

materie de conectivitate, care reprezintă însuși nucleul unei integrări europene reușite. 

În cadrul evenimentului președintele Comisiei, dl Juncker, și prim-ministrul 

Japoniei, dl Shinzō Abe, au încheiat Parteneriatul dintre Uniunea Europeană și Japonia 

privind conectivitatea durabilă și infrastructurile de calitate. Astfel punând în evidență 

și mai mult importanța strategică a parteneriatului UE-Japonia pe care, în ultimii ani, 

ambele părți au depus 

eforturi să îl consolideze. 

Noul parteneriat este primul 

de acest tip și subliniază 

conectivitatea ca prioritate în 

activitatea Uniunii Europene 

în calitate de actor mondial. 

Cooperarea confirmă ambiția 

Europei de a lucra cu 

parteneri care-i împărtășesc 

aceeași viziune în 

promovarea unei 

conectivități durabile, din 

toate punctele de vedere: 

fiscal, economic, social și 

ecologic. 

 

 

AFACERI EXTERNE  

Noi perspective în materie de conectivitate la nivel mondial care 

vizează impulsionarea legăturilor strategice cu Asia 

 

https://ec.europa.eu/epsc/events/eu-asia-connectivity_en
https://ec.europa.eu/epsc/events/eu-asia-connectivity_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/57185/node/57185_ro
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Concomitent cu cel de-al doilea Summit european al educației, Comisia Europeană 

a prezentat, în data de  26 septembrie 2019, Monitorul educației și formării pentru anul 

2019, care analizează modul în care evoluează educația și formarea în UE și în statele 

sale membre. Monitorul indică progrese suplimentare în direcția atingerii unor ținte 

importante ale UE în domeniile educație și formare, subliniind, în același timp, 

necesitatea de a se acorda un sprijin mai puternic pentru cadrele didactice și de a spori 

atractivitatea profesiei de dascăl. 

Ediția de anul acesta a monitorului include și analizează constatările unei ample 

anchete care a analizat situații ale cadrelor didactice, realizată de către Organizația 

pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Această anchetă internațională a evidențiat 

nevoia de formare a cadrelor didactice pentru ca acestea să facă mai bine față unor 

aspecte presante precum utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor și tipurilor 

speciale de predare, de exemplu predarea adresată elevilor cu cerințe educaționale 

speciale și cea din clase multiculturale. În vederea soluționării acestor aspecte, monitorul 

recomandă asigurarea unui număr adecvat de cadre didactice în sistem, pentru toate 

materiile, atât în zonele urbane, cât și în cele rurale. Totodată, se subliniază că sunt 

necesare eforturi de politică mai mari pentru ca în sistemul de învățământ să fie atrase 

cele mai bune cadre didactice, asigurându-se în același timp că acestea beneficiază de 

formarea corespunzătoare și sunt motivate să continue practicarea acestei profesii. 

Atunci când vine vorba despre investiții în educație, cele mai recente date arată 

că cheltuielile publice din UE cu educația s-au menținut în general la un nivel stabil, iar 

statele membre continuă să investească mai puțin în educație decât investeau înainte 

de criza economică din 2007-2008.  

Totodată se arată că statele membre aproape și-au atins ținta în ceea ce privește 

reducerea părăsirii timpurii a școlii. Cu toate acestea, deși proporția de elevi în situația 

de abandon școlar a scăzut de la 14,2 % în 2009 la 10,6 % în 2018, ritmul progresului s-a 

încetinit începând cu 2016. Procentul tinerilor deținători ai unei diplome de învățământ 

terțiar a crescut de la 32,3 % în 2009 la 40,7 % în 2018. Monitorul indică, de asemenea, 

că ratele mai ridicate de absolvire corespund unor rate mai mari de ocupare a forței de 

muncă în rândul absolvenților recenți și unei participări mai intense la procesul de 

învățare în rândul adulților. 

EDUCAȚIE, CULTURĂ, TINERET ȘI SPORT 

Educația și formarea în UE 

 

 

https://ec.europa.eu/education/summit_ro
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/document-library/education-and-training-monitor-eu-analysis-volume-1-2019_ro
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/document-library/education-and-training-monitor-eu-analysis-volume-1-2019_ro
http://www.oecd.org/education/talis/
http://www.oecd.org/education/talis/
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 Proporția copiilor care participă la sistemele de educație timpurie a crescut de la 

90,8 % în 2009 la 95,4 % în 2017. Deși participarea la sistemele de educație a crescut în 

Europa, în continuare unul din cinci elevi în vârstă de 15 ani nu poate efectua sarcini 

simple în domeniul cititului, matematicii și științei, în timp ce prea mulți copii rămân 

expuși riscului de sărăcie educațională. 

Monitorul măsoară progresele înregistrate în fiecare stat membru în ceea ce 

privește atingerea țintelor cadrului „Educație și formare 2020” și oferă informații despre 

tratarea aspectelor legate de educație în 

cadrul procesului anual Semestrul 

european. În plus, ajută la identificarea 

domeniilor din sectoarele educației, 

formării și competențelor pe care UE ar 

trebui să le finanțeze din viitorul buget pe 

termen lung al UE. 

În ceea ce privește România au fost 

prezentate idei concrete pentru o reformă 

majoră a sistemului de educație și 

formare. Este necesar să se ia măsuri clare 

pentru punerea în aplicare a reformei. 

Cheltuielile publice pentru educație sunt 

scăzute în comparație cu cele de la nivelul 

UE, în timp ce nevoile de investiții ale 

sectorului sunt ridicate. S-ar putea ca orice 

reformă majoră să necesite finanțare 

suplimentară în vederea consolidării 

mecanismelor de asigurare a echității și a 

eficienței. Îmbunătățirea sprijinului 

acordat cadrelor didactice – în special prin 

reproiectarea formării inițiale și prin 

consolidarea dezvoltării profesionale 

continue – poate contribui la ameliorarea 

calității și a echității. S-au depus eforturi 

pentru a extinde învățământul dual. 

Participarea la programele de învățare 

pentru adulți rămâne scăzută, în pofida 

nevoii ridicate de perfecționare și de 

recalificare. 
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În data de  26 septembrie 2019, 

Comisia Europeană a anunțat 

câștigătorii premiului UE pentru 

siguranța produselor. Acesta 

recunoaște meritele întreprinderilor 

care depășesc cu mult cerințele UE în 

materie, oferindu-le astfel consu-

matorilor o siguranță sporită. Premiul 

pentru siguranța produselor nu se 

acordă în bani, ci le oferă câștigătorilor 

o recunoaștere pe scară largă, le 

impulsionează reputația și le dă șansa 

de a se poziționa ca lideri în sectorul 

siguranței produselor. Un număr de 8 

întreprinderi din Austria, Danemarca, 

Finlanda, Germania, Grecia, Italia și 

Țările de Jos au fost premiate pentru 

eforturile lor de îmbunătățire a 

produselor pentru siguranța copiilor. 

S-au acordat medalii de aur, de 

argint și de bronz, precum și o 

„mențiune specială” unui număr de 

patru întreprinderi mici și mijlocii 

(IMM-uri) și pentru patru întreprinderi 

mari, care au avut performanțe 

deosebite în domeniul siguranței 

produselor de îngrijire a copiilor. 

IMM-uri: 

 medalia de aur: Remmy 

(Italia) – pentru sistemul său inovator 

„Car Baby Alert”, care poate salva vieți 

prin alertarea conducătorului auto în 

cazul în care un copil este lăsat singur 

în mașină; 

 medalia de argint: Evomove 

(Danemarca) – pentru scaunul său 

înalt destinat copiilor, „Nomi”, care, 

datorită unor rotițe special concepute, 

contribuie la prevenirea accidentelor 

provocate de înclinare; 

 medalia de bronz: Reer 

(Germania) – pentru dispozitivele sale 

de protecție și activitățile sale de 

comunicare ce promovează siguranța 

copiilor acasă; 

 mențiune specială: Mippaa 

(Țările de Jos) – pentru aparatul său 

inovator „Stair Trainer”, o balustradă 

special concepută pentru a-i ajuta pe 

copiii de vârstă mică să urce scările în 

siguranță. 

 

JUSTIȚIE, CONSUMATORI ȘI EGALITATE DE GEN 

Premiul UE pentru siguranța produselor 

 

https://ec.europa.eu/product-safety-award/index_ro.htm
https://ec.europa.eu/product-safety-award/index_ro.htm
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Întreprinderi mari: 

 medalia de aur: Reima Oy (Finlanda) – pentru asigurarea faptului că 

îmbrăcămintea pentru copii nu este doar sigură, ci le oferă acestora și o protecție 

suplimentară (de exemplu în întuneric); 

 medalia de argint: Cybex (Germania) – pentru elementele de siguranță bine 

gândite ale căruciorului „PRIAM” și pentru procesele interne solide de siguranță ale 

produsului; 

 medalia de bronz: Mega Disposables (Grecia) – pentru eforturile sale 

inovatoare de asigurare a securității chimice a scutecelor „Babylino Sensitive”; 

 mențiune specială: MAM Baby (Austria) – pentru că a stabilit standarde de 

siguranță pentru suzetele și dispozitivele de alăptare și pentru că a depășit aceste 

standarde. 
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Președinția finlandeză continuă prezentarea priorităților în comisiile permanente  

Miniștrii finlandezi au continuat seria dezbaterilor privind prioritățile 

Președiniției finlandeze a Consiliului UE în cadrul Comisiei pentru drepturile femeilor 

și egalitatea de gen (FEMM) și a Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală 

(AGRI). 

Dl Thomas Blomqvist, ministrul cooperării nordice și al egalității de gen, a 

declarat deputaților europeni din Comisia FEMM, în data de 23 septembrie a.c., că 

una dintre priorități în ceea ce privește egalitatea de gen a fost încorporarea acestei 

perspective în politicile economice și în procesul bugetar al UE. Dl Blomqvist a 

menționat mai multe probleme cu care Președinția finlandeză este dispusă să lupte 

în următoarele luni, printre care eliminarea decalajului de remunerare între femei și 

bărbați, a pensiei, promovarea ratificării Convenției de la Istanbul privind prevenirea 

și combaterea violenței împotriva femeilor. De asemenea, președinția va încerca să 

PARLAMENTUL 

EUROPEAN 

23 - 26 

septembrie   

Bruxelles – Belgia 

 

Din activitatea comisiilor permanente  
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găsească o majoritate în Consiliu care să deblocheze propunerea de directivă privind 

femeile în consiliile de administrație și va urmări punerea în aplicare a Directivei 

privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor și 

de abrogare a Directivei 2010/18/UE a Consiliului.   

 

Deputații europeni din Comisia FEMM au cerut lămuriri ministrului finlandez 

despre o serie de probleme suplimentare, cum ar fi protecția drepturilor sexuale și de 

reproducere la femei, exploatarea sexuală și femicidul2. 

 

 

                                                           
2 Feminicidul sau femicidul este un fenomen care se manifestă prin uciderea selectivă a membrilor unei comunități sau a 
fetușilor după criteriul sexului de care aparțin. În ultimele decenii, acest fenomen se manifestă cel mai frecvent prin 
discriminarea fetușilor de gen feminin în favoarea celor de gen masculin, prin avorturi selective, în masă, care pot produce un 
dezechilibru în multe țări ale lumii. Termenul se referă și la discriminarea pe sexe în ceea ce privește dreptul la viață și 
prioritatea în cazurile de foamete și de asistență medicală. Alternativ, se vorbește, uneori la modul general, despre „generocid" 
(sp. generocidio, en. gendercide), însă de cele mai multe ori se constată omucideri în rândul femeilor și fetelor, de aceea 
termenul de „feminicid" este mai apropiat fenomenului. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2018-000123_RO.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A52017PC0253
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Agricultura și dezvoltarea rurală, un buget echilibrat pe termen lung și 

progresul în reforma politicii agricole a UE se numără printre prioritățile președinției 

Consiliului UE, după cum a declarat dl Jari Leppä, ministrul finlandez al agriculturii, în 

dezbaterea cu membrii Comisiei AGRI. Parlamentarii europeni au insistat că PAC 

trebuie să rămână o politică comună, finanțată corespunzător de UE și că ar trebui să 

fie simplă și durabilă. Mulți membri și-au exprimat îngrijorarea cu privire la impactul 

pe care acordurile comerciale, în special cel UE-Mercosur, l-ar putea avea asupra 

fermierilor și consumatorilor din UE. De asemenea, a fost dezbătută strategia 

forestieră a UE și modalitățile de intensificare a luptei împotriva schimbărilor 

climatice. 
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Acordulul privind migrația  

„(…) În sfârșit, mergem în direcția prezentată de Parlamentul European” – a fost 

prima reacție a președintelui Parlamentului European, dl David Sassoli, asupra 

acordului încheiat în data de 23 septembrie a.c.,  în Valletta, între 5 țări ale UE - 

Franța, Germania, Italia, Malta și Finlanda - privind redistribuirea solicitanților de azil 

care ajung în Europa de-a lungul Mării Mediterane.  

„(...) Cine aterizează într-o țară europeană ajunge în Europa. Redistribuirea 

solicitanților de azil între toate statele membre ar trebui să se întâmple într-un mod 

reglementat și să nu mai fie pe bază ad hoc, voluntară. Acestea sunt principiile 

fundamentale pe care le-a solicitat Parlamentul European în propunerea sa de 

reformă a Regulamentului Dublin. (…) Acordul de astăzi arată că Europa nu poate 

avansa decât atunci când combină responsabilitatea cu respectarea demnității umane 

și principiul solidarității. Sunt sigur că Parlamentul și Comisia Europeană vor lucra 

pentru extinderea acordului la celelalte țări ale Uniunii Europene” – a precizat dl David 

Sassoli, președintelui Parlamentului European. 

Miniştri de interne s-au reunit, la Valleta - Malta cu scopul de a se înţelege 

asupra unei repatrieri automate a migranţilor, un mecansim reclamat de Italia, cu 

scopul încetării negocierilor fiecărui caz în parte cu ocazia fiecărei operaţiuni de 

salvare pe Marea Mediterană3. Totodată, s-a discutat despre lansarea unui   dispozitiv 

care să le permită ţărilor europene - voluntare - să-şi repartizeze în mod sistematic 

persoanle salvate pe mare. Comisarul european însărcinat cu migraţia, dl Dimitris 

Avramopoulos, a luat parte la demersurile care urmează să conducă la un acord în 

cadrul Consiliului afaceri interne, din luna octombrie a.c., de la Luxemburg. Reclamat 

de către Italia4, mecansimul de repartizare se dorește a fi temporar, în aşteptarea unei 

renegocieri a Regulamentului de la Dublin, care încredinţează soluţionarea cererilor 

de azil ţării de intrare în UE. Această regulă este considerată nedreaptă, pentru că lasă 

povara primirii - din cauza unor simple motive geografice - Italiei, Greciei, Spaniei sau 

Maltei, care sunt principalele porţi de intrare a migranţilor în UE de pe Marea 

Mediterană. 

                                                           
3 De la începutul anului, doar 13% dintre cei 67.000 de migranţi în neregulă sosiţi în Europa au debarcat în Italia sau Malta, în 
timp ce 57% au debarcat în Grecia, iar 29% în Spania. 
4 O dată cu instalarea noului Guvern, Italia şi-a relaxat politica în domeniul migraţiei, după o serie de măsuri împotriva 
migranţilor, adoptate de către fostul ministru de interne Matteo Salvini. Roma şi-a redeschis porturile navelor de salvare pe 
mare, iar Italia a autorizat nava umanitară Ocean Viking să debarce la Messina, în Sicilia, salvând astfel 182 de migranţi de pe 
mare. ONG-urile SOS Mediterranée şi Médecins Sans Frontières (MSF), care operează pe Ocean Viking, au salutat această 
decizie, dar au apreciat că este urgent să se ajungă la un acord european, considerând inacceptabil ca persoane care au 
supravieţuit unei traversări foarte periculoase să fie blocate zile, eventual săptămâni, înainte să li se găsească un loc sigur. Într-
o reuniune informală, din luna iunie, de la Paris, un număr de 15 ţări şi-au dat acordul în vederea creării unui „mecanism al 
solidarităţii europene”, dar doar 8 ţări sunt pregătite să ia parte în mod activ la această acțiune - Franţa, Germania, Portugalia, 
Luxemburg, Finlanda, Lituania, Croaţia şi Irlanda. 
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Schengen - negocieri privind controalele temporare la frontierele naționale 

Deputații europeni din Comisia pentru libertățile civile, justiție și afaceri interne 

(LIBE) au convenit, în data de 24 septembrie a.c., să înceapă negocieri cu miniștrii UE 

pentru revizuirea termenelor și a condițiilor pentru controalele de pașapoarte din 

spațiul Schengen.  

Codul frontierelor Schengen5, în curs de revizuire, permite statelor membre să 

efectueze controale temporare ale pașaportelor sau  cărților de identitate la 

frontierele interne din spațiul Schengen, în cazul unei amenințări grave pentru 

ordinea publică sau pentru securitatea internă. 

Negociatorii Parlamentului și ai Consiliului au început discuțiile privind 

revizuirea normelor la începutul acestui an6, dar au decis să le suspende după ce a 

devenit evident că un compromis nu este posibil.  

Înainte ca negocierile să poată începe, plenul PE va trebui să-și susțină 

dezbaterile. Parlamentarii din Comisia LIBE au confirmat că doresc să reducă perioada 

inițială pentru controalele la frontieră de la 6 luni (așa cum se întâmplă în prezent) la 

2 luni, și să limiteze orice prelungire la o perioadă maximă de 1 an, în loc de limita 

maximă actuală de 2 ani. 

 

                                                           
5 Codul frontierelor Schengen oferă statelor membre capacitatea de a reintroduce temporar controlul la frontierele interne, în 
cazul în care s-a stabilit o amenințare serioasă pentru politica publică sau securitatea internă. Reintroducerea controlului la 
frontierele interne trebuie să rămână o excepție și trebuie să respecte principiul proporționalității. Domeniul de aplicare și 
durata unei astfel de reintroduceri temporare a controlului sunt limitate în timp și ar trebui limitate la minimul necesar pentru 
a răspunde amenințării în cauză. Reintroducerea controlului frontierei la frontiera internă ar trebui să fie folosită doar ca 
măsură de ultimă instanță. Reintroducerea controlului la frontieră este o prerogativă a statelor membre. Comisia Europeană 
poate emite un aviz cu privire la necesitatea măsurii și proporționalitatea acesteia, dar nu poate să voteze o astfel de decizie 
dacă este luată de un stat membru. Austria, Germania, Danemarca, Suedia și Norvegia au în prezent controale la frontiera 
internă din cauza circumstanțelor excepționale rezultate din criza migratorie începută în 2015. În plus, Franța are verificăr i la 
frontiera internă din cauza unei amenințări teroriste persistente. 
6 Reintroducerea temporară a controlului frontierei la frontierele interne - 2017/0245(COD) - fișă de procedură 

 

 

 

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen_en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0356_RO.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0245%28COD%29&l=en


Eliminarea conținutului terorist din mediul on-line  

Deputații din Comisia pentru 

libertățile civile, justiție și afaceri 

interne (LIBE) au convenit, în data de 

24 septembrie a.c., să înceapă 

discuțiile cu miniștrii din UE cu privire 

la noile norme pentru a combate 

diseminarea conținutului terorist pe 

internet.  

Conform legislației în vigoare, 

companiile de internet care 

găzduiesc un număr mare de 

utilizatori (de exemplu Facebook sau 

YouTube) și care își oferă serviciile în 

UE, vor trebui să elimine conținutul 

terorist atunci când autoritatea 

națională competentă le va spune 

acest lucru, în cel mult 1 oră de la 

primirea solicitării. 

Parlamentul European și-a 

adoptat poziția cu privire la această 

propunere de regulament7, în luna 

aprilie a.c., iar Comisia LIBE a 

confirmat-o cu 55 de voturi pentru, 6 

împotrivă și 4 abțineri. Negociatorii 

PE și ai Consiliul vor începe curând 

discuțiile privind forma finală.  

Deputații europeni nu doresc 

ca platformele să fie obligate să 

monitorizeze conținutul destul de 

mare de informații sau să aplice filtre 

automate. De asemenea, 

Parlamentul European dorește să se 

asigure că libertatea de exprimare și 

libertatea presei sunt garantate, 

astfel încât expresia unor puncte de 

vedere polemice sau controversate 

cu privire la întrebările politice 

sensibile să nu fie considerată 

conținut terorist. Consiliul UE poate  

începe negocierile imediat după ce 

mandatul de negociere este 

confirmat de plenul PE, care va 

examina propunerea în sesiunea din 

9-10 octombrie a.c., la Bruxelles.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 17 
aprilie 2019 referitoare la propunerea de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea 

diseminării conținutului online cu caracter terorist  - 
COM(2018)0640 – 2018/0331(COD) – fișă de procedură  

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0421_RO.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0331(COD)
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Miniștrii agriculturii din UE au convocat o reuniune informală în Helsinki, pentru a 

dezbate acțiunile de combatere a schimbărilor climatice în agricultură  cu accent pe 

acțiunea de captare a carbonului în sol. Captarea carbonului de către terenurile agricole 

reprezintă unul dintre principalele mijloace de atenuare a schimbărilor climatice. În cadrul 

intervențiilor s-a evidențiat faptul că politica agricolă comună poate sprijini o serie de 

tehnici agricole inovative care să faciliteze  îmbunătățirea absorbției carbonului de către 

terenurile agricole. Ministrul finlandez al agriculturii și pădurilor Jari Leppä a declarat: „În 

plus față de contribuția la atenuarea schimbărilor climatice  acumularea carbonului în sol 

îmbunătățește structura și calitatea solului ceea ce ajută agricultura să se adapteze la 

schimbările  climatice. Solul care este într-o stare bună este mai  productiv și aduce beneficii 

economice fermierilor”.

PREȘEDINȚIA 

CONSILIULUI 

UNIUNII 

EUROPENE 

24 septembrie 

2019 

 Helsinki 

REUNIUNEA INFORMALĂ  A MINIȘTRILOR 

AGRICULTURII 



În decursul intervențiilor s-a exprimat necesitatea de se ține cont de nevoile 

specifice fiecărei regiuni.

 De asemenea, s-a propus îmbunătățirea metodelor de măsurare a carbonului, 

intensificarea cercetării și transpunerea în practică și acordarea sprijinului pentru 

dezvoltarea inovațiilor. Nu în ultimul rând au fost evidențiate o serie de acțiuni concrete 

privind pășunile, rotația culturilor, cultivarea redusă a pământului, însămânțarea directă, 

împădurirea și crearea sistemelor agro-forestiere. 

 „Nu trebuie să uităm că sarcina principală a fermierilor este aceea de a produce 

alimente. Trebuie să găsim soluții care să aducă beneficii atât fermierilor cât și naturii 

pentru a avea o agricultură viabilă din punct de vedere comercial.” - a declarat ministrul 

finlandez al agriculturii și pădurilor Jari Leppä. 

În marja reuniunii miniștrii au vizitat o fermă producătoare de lapte și un site de 

gestionare a pădurilor. Reforma PAC deschide oportunitatea statelor membre pentru a 

susține acțiunile de captare  a carbonului în sol și a altor acțiuni de mediu prin adoptarea 

măsurilor de sprijin la nivel național. 
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Consiliul a desfășurat un schimb 

de opinii pe baza evaluării Comisiei 

Europene cu privire la proiectele de  

planuri naționale integrate privind 

energia și clima (NECP) și a 

recomandărilor aferente adresate 

statelor membre. Miniștrii au analizat 

dacă contribuțiile naționale  sunt 

suficiente pentru a permite realizarea 

obiectivelor UE pentru 2030 în ceea ce 

privește eficiența energetică și energia din 

surse regenerabile. Miniștrii au prezentat 

acțiunile întreprinse în statele pe care le 

reprezintă, în vederea finalizării planurilor 

naționale privind energia și clima până la 

sfârșitul anului. Mai multe delegații au 

anunțat creșterea nivelului de ambiție al 

contribuțiilor naționale în ceea ce privește 

energia din surse regenerabile și eficiența 

energetică. Totodată s-a evidențiat faptul 

că disponibilitatea și accesibilitatea 

finanțării precum și existența unor norme 

adecvate privind ajutoarele de stat sunt 

esențiale pentru realizarea neutralității 

climatice. 

În plus față de planurile naționale 

privind energia și clima, miniștrii au 

dezbătut rolul activ pe care trebuie să-l 

joace Consiliul în cadrul mecanismului de 

guvernanță macroeconomică al uniunii 

energetice, care să-i permită să însoțească 

și să monitorizeze procesul de pregătire și 

punere în aplicare a NECP. 

„(…) Mă bucur că multe state 

membre sunt dispuse să își crească nivelul 

de ambiție național astfel încât să ne 

putem îndeplini în mod colectiv obiectivele 

de eficiență energetică pentru 2030. Am 

avut o discuție practică, care sper că va 

ajuta statele membre la finalizarea 

planurilor lor până la sfârșitul acestui an.” 

- a declarat Katri Kulmuni, ministrul 

afacerilor economice din Finlanda.

 

24 septembrie 

Bruxelles 

CONSILIUL TRANSPORTURI 

TELECOMUNICATII ȘI ENERGIE 

https://www.consilium.europa.eu/media/40774/st12442-en19_v2.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/40774/st12442-en19_v2.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52019DC0285&from=EN&lang3=choose&lang2=choose&lang1=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52019DC0285&from=EN&lang3=choose&lang2=choose&lang1=RO
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În a doua parte a reuniunii miniștrii au susținut o dezbatere pe tema „Sectorul 

energetic după 2030: către neutralitatea climatică în sectorul energetic”. Schimbul de 

opinii s-a concentrat pe identificarea modalităților prin care să se obțină neutralitatea 

climatică în sistemele energetice asigurându-se totodată securitatea aprovizionării cu 

energie și stabilitatea sistemelor energetice. Numeroase delegații au evidențiat că sprijinul 

pentru cercetare și inovare este o condiție prealabilă esențială pentru dezvoltarea 

tehnologiilor necesare, care poate să asigure  o mai bună stocare a energiei, să susțină 

rețele electrice inteligente și integrate și decarbonizarea transportului. 

 

Miniștrii europeni 

ai competitivității s-au 

reunit pentru a dezbate 

teme privind piața internă 

și industria, precum și 

cercetarea și inovarea.  

Pe baza unui raport 

al Președinției, Consiliul a 

avut un schimb de opinii cu 

privire la obiectivele-cheie 

care stau la baza Strategiei 

UE pe termen lung privind 

creșterea durabilă. 

În același context, pe baza unei prezentări făcută de către Comisie, miniștrii au 

dezbătut și dimensiunea externă a competitivității UE ca parte a bilanțului periodic. 

Majoritatea delegațiilor au apreciat abordarea integrată privind creșterea durabilă 

bazată pe sinergia dintre măsurile atent concepute din diferite domenii de politică. În 

cadrul intervențiilor au fost evidențiate o serie de aspecte precum: asigurarea unei politici 

industriale valoroase a UE, consolidarea punerii în aplicare și  asigurarea respectării 

normelor UE; realizarea unor politici mai eficiente pentru IMM-uri, eliminarea barierelor 

nejustificate din cadrul pieții unice pentru asigurarea  liberei circulații a serviciilor, o 

26-27 septembrie 

2019 

Bruxelles 

CONSILIUL COMPETITIVITATE 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11965-2019-REV-1/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11965-2019-REV-1/ro/pdf


 

 
23 

abordare echilibrată între competitivitate și neutralitatea climatică, regândirea punerii în 

aplicare a legislației UE în materie de concurență în contextul digitalizării. 

„(…) Astăzi am făcut un pas înainte către finalizarea strategiei noastre pe termen 

lung pentru o Uniune mai competitivă, mai durabilă și mai favorabilă incluziunii. Suntem 

pe deplin conștienți de provocările care ne așteaptă, dar rămânem pe deplin încrezători că 

vom fi în măsură să răspundem așteptărilor cetățenilor europeni pentru o creștere mai 

justă și mai durabilă.” - a declarat Timo Harakka, ministrul finlandez al ocupării forței de 

muncă. 

În data de 27 septembrie 2019, Consiliul a abordat tema dezvoltării bazei economice 

privind strategia pe termen lung pentru creștere durabilă în domeniul cercetării și inovării. 

Miniștrii cercetării și-au exprimat susținerea pentru abordarea integrată a modelului 

de creștere durabilă bazat pe inovare. S-a exprimat un larg consens cu privire la faptul că 

UE ar trebui să-și păstreze poziția de lider mondial în domeniul tehnologiei pentru a  putea 

atrage mai multe investiții în cercetarea și inovarea de ultimă oră privind neutralitatea 

climatică. 

Nu în ultimul rând participanții la reuniune au susținut un schimb de opinii cu privire 

la posibilele sinergii dintre programul Orizont Europa și alte programe ale UE. În special, 

miniștrii cercetării au analizat modul în care sprijinul acordat inițiativelor de cercetare si 

inovare prin programul Orizont Europa poate fi completat (suplimentat ) prin intermediul 

altor programe ale UE sau fonduri (structurale, naționale sau private). 
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Curtea Supremă a Marii 

Britanii a anunţat marţi, 24 

septembrie, că decizia premierului 

Boris Johnson de prorogare a 

Parlamentului de la Londra nu este 

legală. 

Lady Hale, preşedintele Curţii 

Supreme a Regatului Unit, a declarat 

că instanţa a decis în unanimitate că 

suspendarea Parlamentului a fost o 

acţiune „nelegală, nulă şi fără niciun 

efect". Dna Hale a mai afirmat că 

suspendarea a avut un impact 

„extrem" asupra Parlamentului şi 

democraţiei britanice. 

„(...) Curtea este obligată să 

concluzioneze că decizia de a o sfătui 

pe Majestatea Sa să proroge 

Parlamentul este nelegală pentru că 

a avut efectul de a împiedica sau 

preveni Parlamentul să-şi 

îndeplinească funcţiile 

constituţionale, fără o justificare 

rezonabilă", se arată în motivarea 

deciziei instanţei. 

Dl Jeremy Corbyn, liderul 

Partidului Laburist, l-a îndemnat pe 

premierul britanic Boris Johnson să 

demisioneze. „Curtea Supremă şi-a 

anunţat decizia. Şi arată că 

premierul a acţionat greşit prin 

blocarea Parlamentului. 

Demonstrează sfidarea democraţiei 

şi un abuz de putere din partea sa și 

îl invit pe Boris Johnson (...) să-şi 

reconsidere poziţia și să devină 

premierul care a avut cel mai scurt 

mandat" - a afirmat liderul opoziţiei. 

Premierul britanic, dl Boris 

Johnson a declarat că nu este de 

acord cu decizia luată de Curtea 

Decizia Curţii Supreme a Marii Britanii, emisă marţi, 23 

septembrie 2019, a relansat o serie de dezbateri în UK, dar 

și în UE 

Septembrie 

2019 

BREXIT 
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Supremă a Marii Britanii privind 

prorogarea Parlamentului de la 

Londra. 

„(...) Nu sunt de acord cu decizia 

luată de Curtea Supremă. Lucrul cel 

mai important este că vom avea 

grijă ca Brexit-ul să aibă loc la data 

de 31 octombrie. Reclamanţii din 

acest caz sunt determinaţi să ne 

împiedice", a declarat premierul 

britanic. De asemenea, acesta a 

sugerat marţi că ar trebui organizate 

alegeri parlamentare anticipate, 

insistând că ţara oricum va părăsi 

Uniunea Europeană pe 31 

octombrie. „(...) Un lucru evident ar 

fi convocarea alegerilor. Jeremy 

Corbyn este ilogic. Ar trebui să 

organizeze alegeri" - a declarat Boris 

Johnson, referindu-se la liderul 

Partidului Laburist. „(...) În 

momentul de faţă, legea prevede că 

Marea Britanie va părăsi Uniunea 

Europeană pe 31 octombrie orice ar 

fi; ar fi interesant să obţinem un 

acord bun, iar noi lucrăm la acest 

lucru", a subliniat Johnson. 

Parlamentul de la Londra şi-a 

reluat miercuri, 25 septembrie 

activitatea. Dl Boris Johnson a fost 

nevoit să-şi scurteze vizita la New 

York, unde a participat la Adunarea 

Generală a Naţiunilor Unite, pentru 

a se adresa Parlamentului. Dl Boris 

Johnson a declarat că nu va cere 

Uniunii Europene o amânare a 

procedurii Brexit, deşi Parlamentul a 

adoptat recent o lege ce îl obligă pe 

şeful Guvernului să solicite o 

amânare pentru evita producerea 

unui Brexit fără acord. 

La începutul lunii septembrie, 

partidele de opoziţie au reuşit să 

adopte în Parlament o lege care 

obligă Guvernul să ceară o amânare 

a procedurii Brexit, în cazul în care 

până pe data de 19 octombrie nu 

este aprobat un acord, ori dacă nu 

obţine acceptul Parlamentului 

pentru ieşirea fără acord din UE. 

Totodată, Boris Johnson a 

afirmat că instanţa supremă „(...) a 

făcut o greşeală pronunţându-se 

asupra unei chestiuni politice într-un 

moment de controversă naţională 

majoră. (...) Acest Parlament trebuie 

ca fie să stea deoparte şi să lase 

Guvernul să realizeze Brexit-ul fie să 

înainteze o moţiune de cenzură şi să 

înfrunte, în sfârşit, ziua judecăţii cu 

alegătorii", adăugând ulterior că nu 

va „trăda poporul" în ceea ce 

priveşte Brexit. 

Dl Jeremy Corbyn a declarat 

că va fi de acord cu convocarea 

alegerilor anticipate doar după ce 

Johnson va lua măsuri pentru a evita 

un Brexit fără acord. Politicianul 

laburist a mai spus că limbajul 

premierului „nu se distinge de cel al 

extremei-drepte". 
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Decizia Curţii Supreme a Marii 

Britanii a prilejuit relansarea unor  

dezbateri între reprezentanţii 

executivului și ai legislativului, 

asupra termenului şi condiţiilor de 

ieşire a Regatului Unit din blocul 

european. 

 

*** 

 

„(...) Suntem în favoarea unei 

extinderi dacă vom vedea care este 

calea de urmat, pot fi alegeri 

generale, poate fi un al doilea 

referendum, poate fi un acord de 

retragere” - a declarat, 

europarlamentarul, dl Guy 

Verhofstadt.  

Dl Jean-Claude Juncker, 

preşedintele Comisiei Europene, a 

declarat că el şi negociatorul şef al 

Uniunii Europene pentru Brexit, 

Michel Barnier, vor face tot ce este 

posibil pentru a obţine un acord 

Brexit, iar dacă nu vor reuşi, va fi 

responsabilitatea Marii Britanii.  

„(...) Trebuie să asigurăm un acord 

de liber schimb. Dar asta nu se va 

întâmpla aşa, aşa cum îşi 

imaginează unii din Marea Britanie. 

Unele dintre tranzacţiile comerciale 

pe care le-am pecetluit în mandatul 

meu au avut nevoie de mulţi ani”, a 

declarat dl Junker. 

 

 

. 
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În data de 20 septembrie a.c., sute de mii de oameni, din toată lumea şi din 

toate categoriile sociale şi profesionale, au ieşit în stradă pentru a le solicita 

liderilor politici care vor participa la un summit ONU pe tema climei să ia de urgenţă 

măsuri concrete pentru a împiedica o „catastrofă de mediu” globală. 

 

În perioada 21 – 26 septembrie a.c., la New York, s-a desfășurat  cea de-a 

74-a sesiune a Adunării Generale a ONU. Prima zi a fost dedicată Summitului pentru 

acțiuni climatice, unde reprezentanți din 64 de ţări, dar şi din Uniunea Europeană, 

au fost prezenți pentru a-și expune porpuneri de măsuri pentru reducerea emisiilor 

de dioxid de carbon. Totodată, s-au urmărit și examinat, în întregime, progresele 

înregistrate în aplicarea Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă8 și s-au examinat 

progresele făcute în implementarea celor 17 Obiecte de dezvoltare durabilă 
                                                           
8 Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, adoptată de toate statele membre ale ONU, oferă un plan comun pentru 
pace și prosperitate pentru oameni și planetă, acum și în viitor. În centrul său se află cele 17 ținte, care sunt un apel 
urgent la acțiune către toate țările.  

ELEMENT DE 

INTERES 

GENERAL 

ELEMENT DE 

INTERES 

GENERAL 

CEA DE-A 74-A SESIUNE                                      

A ADUNĂRII GENERALE A ONU 

New York 

- SUA 

SUMMITUL PENTRU 

ACȚIUNI CLIMATICE 

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
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(SDGS). În fața agravării crizei climatice, Summitul ONU a oferit căi noi și acțiuni 

practice pentru a transforma răspunsul global într-un instrument de mare 

anvergură.  

Acesta este primul summit al ONU asupra SDGS de la adoptarea Agendei 

2030, din luna septembrie 2015. 

Scopul acestei întâlniri a fost declararea și întărirea planurilor de reducere a 

gazelor cu efect de seră. Un număr semnificativ de state ar fi trebuit să anunţe 

adoptarea obiectivului de neutralitate a carbonului până în anul 2050. În acest 

context, dl Antonio Guterres, secretar general al ONU, preciza înaintea 

summitului, că aceste ţări se vor angaja să-şi reducă la maximum emisiile şi să 

compenseze restul, astfel încât să aibă o amprentă de carbon zero, de exemplu prin 

plantarea de copaci care vor absorbi excesul de CO2.  

În prezent, doar aproximativ 20 de state au adoptat obiectivul sau au 

adoptat legi în acest sens. Unele state nu au solicitat să-și expună punctele de 

vedere la acest summit9.   

Înaintea deschiderii lucrărilor, dl  Guterres a transmis un mesaj dur liderilor 

mondiali: „(…) Dacă aveţi veşti proaste, nu veniţi! (...) Este ca un bilet de intrare. 

(…) Am întrebat ţările: aveţi de anunţat evoluţii pozitive? Dacă da, trimiteţi-ne o 

notă de o pagină”. 

În data de 23 septembrie 2019, președintele, Comitetul Regiunilor (COR), dl 

Karl-Heinz Lambertz, a făcut o declarație în perspectiva summitului ONU privind 

clima. „(...) A ignora miile de cetățeni care ies în stradă în fiecare săptămână, 

cerând liderilor mondiali să își respecte promisiunile făcute atunci când au semnat, 

în 2015, Acordul ONU de la Paris privind clima, pentru că ar duce la o catastrofă 

ecologică, ar fi o eroare atât economică, cât și morală. Cei care se arată sceptici în 

materie de schimbări climatice și care pun sub semnul întrebării legătura dintre 

comportamentul uman și riscul schimbărilor climatice nu numai că ignoră dovezile 

științifice, ci și oportunitățile economice, adâncind prăpastia dintre oameni și 

politică. Administrațiile de la toate nivelurile au datoria de a lua măsuri, pentru că 

altfel povara generațiilor viitoare va fi foarte mare. (...) Cu prilejul conferinței 

marcante privind clima, care are loc astăzi, la New York, dl Antonio Guterres – 

secretarul general al ONU – va lansa o invitație la intensificarea acțiunilor de 

                                                           
9 Brazilia şi Statele Unite, care vor fi reprezentate de o şefă a unui birou al Departamentului de Stat. Însă 60 de şefi 
de stat sau de guvern vor lua cuvântul, limitat la 3 minute, printre care: Emmanuel Macron (Franţa), Angela Merkel 
(Germania), Narendra Modi (India), Recep Tayyip Erdogan (Turcia), Abdel Fattah al - Sissi (Egipt), Uhuru Kenyatta 
(Kenya), Ivan Duque Marquez (Columbia) şi preşedintele Consiliului European, Donald Tusk. 
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combatere a schimbărilor climatice și la stabilirea unor obiective mai ambițioase în 

domeniu. Lumea a ajuns să dispună de cel mai ambițios acord internațional din 

istorie în ce privește clima. Am convenit asupra obiectivelor și a majorității normelor 

de procedură și de punere în aplicare. Cu toate acestea, temperatura globală va 

crește cu 3oC până în 2100, dacă tendința actuală se menține. Trebuie, deci, să dăm 

dovadă de mai multă ambiție, transformând angajamentele în rezultate, dar 

nimeni nu își poate îndeplini promisiunile fără implicarea comunităților locale, a 

orașelor și a regiunilor.” 

Cu această ocazie o delegație a Parlamentului European, formată din 

parlamentari ai Comisiei pentru dezvoltare (DEVE) și ai Comisiei pentru mediul, 

sănătatea publică și siguranța alimentelor (ENVI) a participat la reuniunile10 ONU 

despre dezvoltare și acțiuni climatice. La nivelul acestei instituției  europene, s-au 

făcut nenumărate derersuri, ultimul de acest fel fiind  rezoluția11 Parlamentului 

European din 14 martie 2019 prin care se recunoaște că  în timp ce UE s-a angajat 

să aloce 20% din bugetul său 2014-2020 (aproximativ 180 miliarde euro) eforturilor 

de combatere a schimbărilor climatice, până la sfârșitul anului 2019, Comisia 

Europeană ar trebui să elaboreze planuri de integrare a obiectivelor de dezvoltare 

durabilă în politicile UE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înaintea summitului ONU pentru acțiuni climatice, președintele 

Parlamentului European, David SASSOLI, a invitat liderii lumii să ia măsuri imediate 

și îndrăznețe împotriva schimbărilor climatice: 

                                                           
10 Youth Climate Summit - 21septembrie a.c., Climate Action Summit - 23 septembrie a.c., SDG Summit - 24-25 
septembrie a.c. 
11  Rezoluția Parlamentului European din 14 martie 2019 referitoare la Raportul anual strategic privind punerea în 
aplicare și realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă - (ODD) (2018/2279(INI) 

„UE a fost o forță motrică când au fost convenite obiectivele de dezvoltare durabilă și 

acordul climatic de la Paris. Este necesar un efort colectiv urgent și ambițios pentru 

schimbările climatice, foamea și inegalitatea. Lumea trebuie să facă mult mai mult 

pentru a onora angajamentele noastre față de generațiile viitoare. ONU și 

multilateralismul au nevoie de angajamentul UE acum mai mult decât oricând de a ne 

atinge obiectivele de climă și dezvoltare” – au declarat Mairead McGuinness (PPE, IE) 

și Tomas Tobé (PPE, SE), înainte de a pleca la New York. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0220_RO.html
https://www.un.org/en/climatechange/youth-summit.shtml
https://www.un.org/en/climatechange/youth-summit.shtml
https://sustainabledevelopment.un.org/sdgsummit
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„(…) Planeta noastră este în stare de urgență. Nu putem sta și privi în timp 

ce sute de specii dispar în fiecare zi, ghețarii se topesc și dezastrele naturale 

afectează mii de vieți umane. Liderii politici poartă o responsabilitate istorică. 

Știința ne spune că avem mai puțin de un deceniu pentru a opri declinul Pământului. 

În același timp, impulsul schimbării nu a fost niciodată atât de puternic ca în 

prezent. Tinerii din întreaga lume ies pe stradă și cer să luptăm pentru viitorul lor. 

Fac apel le liderii mondiali să facă din acest summit un adevărat moment de 

cotitură și să ia măsuri imediate și îndrăznețe împotriva schimbărilor climatice. (…) 

„ Uniunea Europeană a fost în fruntea acțiunilor climatice globale. Parlamentul 

European a subliniat de mai multe ori că, pentru a atinge neutralitatea climatică în 

2050, trebuie ridicat nivelul aspirației pentru 2030. Regretăm că liderii europeni nu 

au putut fi de acord cu strategia 2050 și cu o țintă mai ambițioasă pentru 2030 la 

Consiliul European în iunie trecută. Summitul ONU de la New York este o șansă 

unică de a arăta că: Europa este pregătită să conducă, de exemplu, atunci când 

vine vorba de acțiuni climatice serioase și să sprijine și alte regiuni din lume pentru 

a merge mai departe” – a declarat președintele SASSOLI. 

Uniunea Europeană a fost reprezentată în segmentul liderilor din cadrul 

summitului pentru acțiuni climatice de președintele Consiliului European, Donald 

Tusk. Coordonarea mesajelor exprimate în cadrul summitului între statele membre 

și instituțiile UE, precum și nivelul mare al participării liderilor UE la summit a 

permis UE să transmită într-un mod cuprinzător și coerent ambiția, acțiunile, 

unitatea și hotărârea Europei, recunoscând totodată statelor membre.  

În data de 23 septembrie 2019, prim-vicepreședintele Frans Timmermans și 

comisarul european responsabil pentru politici climatice și energie, dl 

Miguel Arias Cañete, s-au alăturat președintelui Consiliului European, Donald 

Tusk, la Summitului ONU pentru acțiuni climatice, în continuarea angajamentelor 

asumate de UE în temeiul Acordului de la Paris de a reduce emisiile cu cel puțin 

40 % până în 2030, și a progreselor înregistrate de UE în elaborarea unei strategii 

privind neutralitatea climatică.  

Reuniunea la nivel înalt vine într-un moment important, atât în ceea ce 

privește acțiunile internaționale în domeniul climei, cât și în ceea ce privește 

angajamentul UE față angajamentele naționale. Uniunea Europeană a reprezentat 

o voce puternică în cadrul reuniunii la nivel înalt: este singura economie care  are 

angajamentele Acordului de la Paris prinse în legislație și care a prezentat o viziune 

strategică pe termen lung pentru o economie prosperă, modernă, competitivă și 

neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei până în 2050 — O planetă 
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curată pentru toți. De 

asemenea, UE este cel mai 

mare contribuitor la finanțarea 

internațională a combaterii 

schimbărilor climatice. 

Domeniul schimbărilor 

climatice este prea mare 

pentru ca vreun guvern să le 

poată aborda pe cont propriu. 

Uniunea Europeană continuă 

să promoveze și să sprijine 

soluții multilaterale în cadrul Organizației Națiunilor Unite. Este momentul ca toate 

părțile să joace un rol activ în inversarea încălzirii globale. 

 Prezent la reuniunile Summitului de la New York, președintele Consiliului 

European, dl Donald Tusk, a atras atenția asupra situației de urgență din domeniul 

mediului. „(…) Ne apropiem rapid de un punct dincolo de care vom fi în măsură doar 

să atenuăm daunele îngrozitoare provocate asupra mediului, și nu să le inversăm 

tendința” - a afirmat el. Dl Tusk a subliniat rolul de lider al UE în punerea în aplicare 

a Acordului de la Paris și ambiția sa de a deveni primul continent neutru din punctul 

de vedere al emisiilor de dioxid de carbon din întreaga lume. „(…) Numai în 2017, 

UE și statele sale membre au cheltuit 20 miliarde euro pentru a ajuta țările în curs 

de dezvoltare să facă față schimbărilor climatice și să se adapteze la acestea .” 

De asemenea, în discursul său, președintele Donald Tusk a reafirmat 

hotărârea Europei de a conduce lupta împotriva amenințării climatice: „ (…) Sunt 

convins că Europa va câștiga cursa, devenind primul continent neutru din punctul 

de vedere al impactului asupra climei din întreaga lume. Obiectivul UE de atingere 

a neutralității climatice, până în 2050, a fost deja aprobat de marea majoritate a 

statelor noastre membre. Personal, consider că este doar o chestiune de timp 

înainte ca toate țările UE să adere la acesta.” 

Amintind faptul că UE, împreună cu statele sale membre, furnizează peste 

40% din finanțarea publică a combaterii schimbărilor climatice la nivel mondial, 

Donald Tusk și-a exprimat angajamentul că 25% din bugetul UE va fi dedicat 

activităților legate de climă. Nu în ultimul rând acesta a anunțat că  UE va prezenta 

la începutul anului viitor o strategie completă pe termen lung privind clima.  

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/09/23/speech-by-president-donald-tusk-at-the-un-climate-action-summit/
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/international-summit/2019/09/23-26/
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Anunțurile majore făcute de lideri ai guvernelor și responsabili din sectorul 

privat prezentate la Summitul ONU privind politicile de mediu au impulsionat 

promisiunil de acțiune fermă pentru combaterea schimbărilor climatice și au 

demonstrat recunoașterea tot mai accentuată a faptului că angajamentele 

referitoare la climă trebuie respectate cât mai rapid. Au fost prezentate planuri de 

creștere a finanțării pentru promovarea orașelor verzi și a unei infrastructuri 

durabile de transport. De asemenea, au fost lansate inițiative noi precum 

„Conducerea investițiilor urbane în domeniul climei ”(LUCI), al cărei obiectiv este de 

a extinde și accelera finanțarea  pentru o infrastructură urbană favorabilă climei,   

și „Coaliția pentru investiții reziliente la schimbările climatice” (CCIR),   care va 

facilita investițiile de capital în infrastructuri rezistente în întreaga lume.  

Delegația Comitetului European al Regiunilor a fost condusă 

prim – vicepreședintele său, dl Markku Markkula. Acesta a declarat: „(...)Este 

momentul să arătăm aici, New York, și ulterior, la COP25, în Chile, că guvernele 

locale și regionale din Europa sunt serioase și hotărâte să acționeze în favoarea 

clime; că suntem uniți și acționăm împreună, cooperând între state membre și în 

fiecare la rândul ei, la toate nivelurile de guvernare, implicând cetățenii pentru a 

realiza neutralitatea climatică.” El a reamintit că, fără implicarea directă a orașelor 

și regiunilor, neutralitatea climatică nu va fi atinsă și nici fenomenul de încălzire 

globală nu va fi inversat, subliniind că este necesar ca rolul autorităților locale și 

regionale să fie recunoscut oficial în cadrul Acordului de la Paris, printr-un sistem 

pe mai multe niveluri, care să integreze contribuțiile locale și regionale în planurile 

naționale privind clima. 



 

 

33 

Dl Juan Espadas (ES-PSE), primarul orașului Sevilla, a declarat: „(...) Aceasta 

este o săptămână foarte importantă pentru mobilizarea acțiunilor de combatere a 

schimbărilor climatice la nivel mondial. Săptămâna aceasta este dedicată nu atât 

declarațiilor politice, cât planurilor de acțiune, instrumentelor și mijloacelor 

financiare cu care să concretizăm schimbarea. În calitate de președinte al Rețelei 

spaniole a orașelor pentru climă, vă asigur că prezența la New York demonstrează 

angajamentul și contribuția noastră la inversarea fenomenului de încălzire globală 

prin intermediul planurilor de acțiune privind clima și energia la nivel local.” 

Primarul orașului Lisabona, dl 

Fernando Medina (PT-PSE), a 

afirmat: „(...) Observăm în fiecare zi 

provocările schimbărilor climatice. 

Una dintre prioritățile noastre este 

ODD 13, și anume necesitatea 

urgentă a acțiunilor climatice. La 

Lisabona, Capitala verde a Europei 

2020, acționăm cu fermitate în 

privința mobilității, aducând 

îmbunătățiri sistemului de transport public, a soluțiilor bazate pe natură, cum ar fi 

infrastructura ecologică, și a eficienței energetice, prin utilizarea de LED - uri în 

semafoare și de panouri solare în clădirile municipale. Trebuie să acționăm acum și 

împreună.” 

Una dintre cele mai puternice și impresionante voci a fost cea a Gretei 

Thunberg12, adolescenta suedeză de 16 ani, care a devenit imaginea mişcării 

pentru climă recunoscută în întreaga lume. Ea și-a arătat revolta împotriva liderilor 

lumii, cărora le-a reproșat că îngroapă viitorul unor generații când ignoră 

avertismentele comunității științifice legate de încălzirea globală. „(…) Suntem la 

începutul unei dispariţii în masă şi tot ce puteţi face este să vorbiţi despre bani şi să 

spuneţi basme despre o creştere economică eternă. (…) Cum îndrăzniţi? (…) Mi-aţi 

furat visele şi copilăria prin cuvintele voastre goale – şi totuşi, sunt unul dintre 

norocoşi. Oamenii suferă, oamenii mor, ecosisteme întregi sunt în pragul dispariției. 

                                                           
12 Greta Thunberg este fondatoarea mișcării protestelor studenților pentru climă și a devenit o inspirație pentru o 
mișcare internațională care luptă împotriva schimbărilor climatice. În luna martie a acestui an, ea a fost nominalizată 
de trei parlamentari norvegieni la Premiul Nobel pentru Pace.  „Am propus-o pe Greta pentru că, dacă nu facem 
nimic pentru a împiedica schimbările climatice, acestea vor fi cauza războaielor, conflictelor și a (crizei) refugiaților”  
- a declarat parlamentarul  norvegian Freddy Andre Ovstegard. 
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Suntem în fața unei extincții în masă și voi vorbiți doar despre bani și basmele 

despre creștere economică”-  a declarat adolescenta suedeză.  

Greta Thunberg şi foarte mulți copii au susținut o petiţie în care şi-au 

exprimat frustrarea față de lipsa de măsuri de urgenţă manifestată de liderii 

mondiali în lupta împotriva schimbărilor climatice.  

 

*** 

În cadrul summitului,  au fost exprimate următoarele angajamente din parte 

unor state:  

 Franța a anunțat că nu va încheia un acord comercial cu țări care 

încalcă Acordul de la Paris;  

 Germania s-a angajat să asigure neutralitatea emisiilor de dioxid de 

carbon până în 2050; 

 12 țări și-au asumat angajamente financiare față de Fondul verde 

pentru climă -  mecanismul financiar oficial pentru sprijinirea țărilor în curs de 

dezvoltare în ceea ce privește practicile de adaptare și atenuare; 

 Regatul Unit al Marii Britanii și-a dublat contribuția la finanțarea 

globală pentru combaterea schimbărilor climatice la 11,6 miliarde euro, pentru 

perioada 2020-2025; 

 India s-a angajat să crească capacitatea de producție a energiei din 

surse regenerabile la 175GW, până în 2022,  și a anunțat că 80 de țări au aderat la 

International Solar Alliance; 

 China s-a angajat să reducă emisiile cu peste 12 miliarde tone anual și 

să urmeze o traiectorie de creștere și dezvoltare cu emisii reduse de dioxid de 

carbon; 

 Federația Rusă a anunțat că va ratifica Acordul de la Paris; 

 Republica Islamică Pakistan a declarat că va planta peste 10 miliarde 

de copaci în următorii 5 ani. 
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Comisia Europeană a adoptat o comunicare în cadrul căreia a prezentat 

contribuția UE la summit13.  

În luna iunie 2018, CoR a adoptat un aviz al dlui Michele Emiliano (IT-PSE), 

președintele regiunii Puglia, care conține un set de recomandări pentru ca Europa 

să atingă neutralitatea climatică până în 2050. 

 

*** 

Evenimentul Alianței pentru pădurile tropicale 

La 23 septembrie 2019, Donald Tusk a pledat14 pentru protecția pădurilor în 

cadrul evenimentului Alianței pentru pădurile tropicale de la New York: „(…)Este o 

tragedie atunci când ard pădurile, indiferent de locul în care se întâmplă acest lucru 

și de amploarea acestuia. Un copac are nevoie de mulți ani pentru a crește, însă 

arde în numai câteva minute. Se pare că știm deja acest lucru, dar avem nevoie de 

un șoc, de șocul provocat de incendiile forestiere din pădurea amazoniană pentru a 

ne trezi din letargia noastră. ” 

 

*** 

 

Delegația Uniunii Europene a participat la numeroasele evenimente și 

reuniuni organizate la New York, între care:   

 În data de 22 septembrie 2019, prim-vicepreședintele CE, dl 

Frans Timmermans, și Înaltul Reprezentant/vicepreședintele CE, dna 

Federica Mogherini, au participat la o întâlnire bilaterală cu secretarul general al 

ONU, dl António Guterres. În cursul întâlnirii, oficialii UE   și-au exprimat hotărârea 

de a consolida parteneriatul strategic cu ONU în promovarea și conturarea agendei 

multilaterale și au reiterat poziția fermă a UE de a fi un deschizător de drumuri la 

nivel mondial, sporind ambiția în ceea ce privește răspunsurile colective la 

provocările globale. Summiturile ONU privind obiectivele în materie de climă și 

dezvoltare durabilă au subliniat necesitatea urgentă a unui răspuns global puternic 

și urgent la schimbările climatice și la dezvoltarea durabilă. Uniunea Europeană și-

a reiterat angajamentul de a consolida rolul său de furnizor mondial de pace și 

                                                           
13 COM(2019)412- COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU privind Summitul 2019 
pentru acțiuni climatice, găzduit de secretarul general al Organizației Națiunilor Unite la New York 
14 Discursul lui Donald Tusk în cadrul reuniunii referitoare la acțiunea pentru Amazonia, 23 septembrie 2019 

https://cor.europa.eu/ro/news/Pages/europe-will-not-reach-climate-neutrality-by-2050-without-its-cities-and-regions.aspx
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2019/COM_2019_412_RO_ACTE_f.pdf
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securitate. Reuniunea a reprezentat prilejul de a face schimb de opinii cu privire la 

ultimele evoluții din Africa, Siria, Libia, procesul de pace din Orientul Mijlociu, 

Venezuela.  

 Pe 24 septembrie 2019, 

prim-vicepreședintele CE, dl  Frans 

Timmermans, și comisarul european 

responsabil pentru cooperare 

internațională și dezvoltare, dl 

Neven Mimica, au reprezentat UE la 

Summitul ONU privind obiectivele de 

dezvoltare durabilă, primul de acest 

fel organizat de la adoptarea, în anul 

2015, a Agendei 2030. Reprezentanții 

UE au solicitat acțiuni ambițioase și 

rapide în vederea punerii în aplicare a 

Agendei 2030 pentru dezvoltare 

durabilă și a celor 17 obiective de 

dezvoltare durabilă. 

 

 

 

 Prim-vicepreședintele CE, dl Timmermans, și Înaltul Reprezentant/ 

vicepreșe-dintele CE, dna Mogherini s-au alăturat, în data 24 septembrie 2019, 

președintelui Consiliului European, dl Donald Tusk, la sesiunea de deschidere a 

dezbaterii generale a celei de a 74-a Adunări Generale a ONU. UE s-a concentrat 

pe prevenirea conflictelor, pace și securitate, pe o agendă pozitivă comună, care să 

promoveze și să protejeze drepturile omului care ocupă un loc central în cadrul 

multilateralismului, precum și pe un angajament mondial sporit cu privire la 

aspecte cum ar fi acțiunile climatice, mediul, obiectivele de dezvoltare durabilă și 

neproliferarea armelor de distrugere în masă. Prioritățile UE în cadrul Organizației 

Națiunilor Unite și pentru cea de a 74-a Adunare Generală a Organizației Națiunilor 

Unite au fost adoptate de către Consiliu, în data de 15 iulie 2019. În cadrul celei de 

a 74-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, Uniunea Europeană a consolidat sprijinul 

acordat activităților Organizației Națiunilor Unite în ceea ce privește prevenirea 

conflictelor și menținerea păcii, prin acordarea unei contribuții directe în primul 

rând la Fondul ONU pentru consolidarea păcii (PBF) și printr-o contribuție nouă la 

Programul comun de dezvoltare al ONU (PNUD) — Departamentul ONU pentru 

afaceri politice și de consolidare a păcii (DPPA) și Biroul ONU pentru prevenirea 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10895-2019-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10895-2019-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10895-2019-INIT/ro/pdf


 

 
37 

criminalității și responsabilitatea de a proteja (5 milioane euro). Parteneriatul UE-

ONU se află în centrul eforturilor globale de prevenire a conflictelor și de construire 

și menținere a păcii. Sprijinul UE pentru arhitectura globală a ONU pentru pace și 

securitate, inclusiv sprijinul pentru eforturile de mediere ale ONU și pentru 

proiectele ONU legate de stabilitate, se ridică la un total de peste 300 milioane 

euro.   

 În perioada 22-24 

septembrie 2019, comisarul 

european responsabil pentru mediu, 

afaceri maritime și pescuit, dl 

Karmenu Vella, a reprezentat Comisia 

Europeană a reuniunea susținătorilor 

naturii („Champions for Nature”) din 

cadrul Forumului Economic Mondial, 

unde a arătat implicarea UE în 

eforturile de a găsi soluții bazate pe 

natură pentru a combate schimbările 

climatice, în acțiuni de oprire și de 

inversare a declinului biodiversității, 

precum și în abordarea legăturii dintre 

oceane și schimbările climatice; 

 

 

 23 septembrie 2019, Înaltul  Reprezentant /vicepreședintele CE, dna 

Federica Mogherini, împreună cu reprezentanții UNICEF, au lansat campania 

mondială pentru cea de a 30-a aniversare a Convenției ONU cu privire la drepturile 

copilului, intitulată #TheRealChallenge. În cursul după-amiezii, comisarul 

european responsabil pentru ajutor umanitar și gestionarea crizelor, dl 

Christos Stylianides, a găzduit, împreună cu reprezentanți ai Belgiei și ai UNICEF, 

evenimentul intitulat „Să punem capăt războiului împotriva copiilor!” („Stop the 

war on children”) ; 

 23 septembrie 2019, comisarul european pentru migrație, afaceri 

interne și cetățenie, dl Dimitris Avramopoulos, a luat cuvântul în cadrul celei de a 

10 reuniuni plenare ministeriale a Forumului mondial pentru combaterea 

terorismului. Cu ocazia acestei reuniuni, s-a făcut un bilanț al eforturilor și al 

realizărilor forumului la nivel internațional, național și regional în materie de 

prevenire, combatere și aducere în fața justiției a actelor de terorism; 
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 24 septembrie 2019, UE a găzduit  un eveniment la nivel înalt 

privind criza din Siria, prezidat de Înaltul Reprezentant/vicepreședintele CE, dna 

Federica Mogherini, și de comisarul european responsabil pentru ajutor umanitar 

și gestionarea crizelor, dl Christos Stylianides, în cadrul căruia s-a reafirmat 

sprijinul UE și al comunității internaționale față de o soluție politică la conflictul din 

Siria și s-a abordat problema nevoilor umanitare și în materie de reziliență ale 

persoanelor afectate de criza din Siria și din întreaga regiune; 

 În cadrul evenimentului, s-a 

reafirmat sprijinul UE și al comunității 

internaționale față de o soluție 

politică la conflictul din Siria și s-a 

discutat despre problematica nevoilor 

umanitare în materie de reziliență ale 

persoanelor afectate de criza din Siria 

și din întreaga regiune. Cu acest prilej, 

Înaltul Reprezentant al UE, Federica 

Mogherini a salutat încheierea 

acordului privind formarea unui 

comitet constituțional care va avea ca 

obiectiv redactarea noii constituții 

siriene.  Acesta  este primul acord 

între sirieni de la începutul crizei din 

2011 şi primul acord care nu a fost 

impus de părțile externe, 

reprezentând un pas înainte pentru 

viitorul acestei țări şi al cetățenilor săi. 

Uniunea Europeană s-a declarat 

pregătită să acorde asistență atât 

pentru reconstrucția Siriei atunci când 

o tranziție politică cuprinzătoare, 

autentică și favorabilă incluziunii se va 

afla în curs de desfășurare, cât şi să 

sprijine procesul de dezvoltare a păcii 

în Siria în strânsă colaborare și 

coordonare cu trimisul special al ONU.  

Totodată, a subliniat importanța 

asigurării condițiilor favorabile unei 

întoarceri sigure, voluntare și demne 

a refugiaților și persoanelor 

strămutate în interiorul țării.  

 

 25 septembrie 2019, comisarul european responsabil pentru ajutor 

umanitar și gestionarea crizelor, dl Stylianides, a găzduit, împreună cu ministrul 

belgian al afacerilor externe, dl Didier Reynders, un eveniment privind protejarea 

spațiului umanitar în contextul combaterii terorismului și al regimurilor de 

sancțiuni; 

 26 septembrie 2019, Înaltul Reprezentant/ vicepreședintele CE, dna 

Federica Mogherini a găzduit, împreună cu înaltul comisar pentru drepturile 

omului, dl Michelle Bachelet, și cu reprezentantul special al UE pentru drepturile 

omului, dl Eamon Gilmore, o nouă ediție a inițiativei „Povești de succes din 

domeniul drepturilor omului”. În acest an accentul s-a pus pe îmbunătățirea 

calității vieții prin intermediul drepturilor economice, sociale și culturale în lume; 
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 La 26 septembrie a.c., în marja Adunării Generale a Organizației 

Națiunilor Unite de la New York, a fost organizat un eveniment la nivel înalt privind 

inițiativa Spotlight UE-ONU15, la care au fost invitați lideri din toate țările, 

reprezentanți ai societății civile şi ambasadori pentru a discuta progresele și 

perspectivele acestei inițiative. 

La doi ani de la lansare, 

activitățile inițiativei Spotlight 

acoperă întreaga lume datorită 

angajamentului UE și al ONU și 

sprijinului guvernelor partenere și 

societății civile de la toate nivelurile. 

Violența împotriva femeilor și a 

fetelor are loc în fiecare zi, acasă, la 

locul de muncă, la școală, pe stradă 

sau în mediul online. Una din trei 

femei din întreaga lume au fost 

victime ale violenței fizice sau sexuale 

la un moment dat în viața lor. Deja 13 

țări au început punerea în aplicare a 

programelor Spotlight, iar 

aproximativ 2/3 din fondurile de la 

Uniunea Europeană în valoare de 500 

milioane EUR au fost imediat alocate. 

 

 

 

În discursul său din cadrul 

evenimentului, Înaltul Reprezentant 

al UE, dna Federica Mogherini  a 

subliniat importanța acestei inițiative 

care a încurajat femeile din întreaga 

lume să lupte pentru drepturile şi  

locul lor în societate, inclusiv în Africa. 

De asemenea, Înaltul Reprezentant al 

UE a declarat: „(...) Violența împotriva 

femeilor este violența împotriva 

întregii societăți — astfel încât 

întreaga societate trebuie să 

reacționeze la aceasta. Uniunea 

Europeană este deja primul investitor 

în egalitatea de gen din întreaga lume 

și, împreună cu partenerii noștri, vom 

continua să luptăm pentru drepturile 

femeilor.” În plus  „(...) Este vorba 

despre respectarea drepturilor 

omului, precum și despre pace și 

securitate, deoarece o societate nu 

poate fi definită în mod pașnic și sigur 

dacă nu este pașnică și sigură pentru 

toți.” 

 

 

                                                           
15 Lansată în septembrie 2017, inițiativa Spotlight este un parteneriat global prin care se dorește eliminarea tuturor 
formelor de violență împotriva femeilor și fetelor. În centrul atenției se află fonduri din întreaga lume pentru a 
sprijini programe inovatoare, transformaționale și adaptate, care să acopere o gamă largă de domenii, de la servicii 
de sănătate la activități de autonomizare economică. 

https://www.un.org/en/spotlight-initiative/index.shtml
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/68008/speech-high-representativevice-president-federica-mogherini-high-level-event-spotlight_en


 În data de 23 septembrie 

2019, comisarul european 

responsabil pentru sănătate și 

siguranță alimentară, dl Vytenis 

Andriukaitis, a reprezentat UE la 

reuniunea la nivel înalt 

privind acoperirea universală cu 

servicii de sănătate. În aceeași zi, 

Grupul internațional de contact 

privind Venezuela s-a reunit pentru a 

evalua cele mai recente evoluții și 

situația din această țară. După 

încheierea acestei reuniuni, Înaltul 

Reprezentant/ vicepreședintele CE, 

dna Federica Mogherini, a prezidat 

tradiționala reuniune informală 

a miniștrilor afacerilor externe ai UE. 

 

 

 În data de  26 septembrie 2019, comisarul european responsabil 

pentru cooperare internațională și dezvoltare, dl Mimica, a reprezentat UE în 

cadrul dialogului la nivel înalt referitor la finanțarea pentru dezvoltare. În cadrul 

acestui dialog s-a organizat o masă rotundă la nivel ministerial, la care au participat 

reprezentanți ai ONU și ai țărilor pioniere. În cadrul mesei rotunde s-a abordat 

tema cadrelor de finanțare naționale integrate, menite să sprijine punerea în 

aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă. În aceeași zi, comisarul european 

pentru migrație, afaceri interne și cetățenie, dl Avramopoulos, a participat la un 

alt eveniment ministerial, care s-a axat pe tragerea la răspundere a persoanelor 

vinovate de atrocitățile comise de DAESH. 
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 La 26 septembrie a.c.,  la 

New York, Înaltul Reprezentant al 

Uniunii Europene, Federica Mogherini, 

și Consiliul de miniștri al Alianței 

Pacificului (alcătuită din Chile, 

Columbia, Mexic și Peru) au semnat o 

declarație comună, în care au convenit 

să aprofundeze parteneriatul dintre 

regiuni. Declarația semnată oferă un 

cadru pentru consolidarea cooperării 

și a dialogului dintre Uniunea 

Europeană și Alianța Pacificului  şi 

identifică multiple domenii de interes 

comun, respectiv integrarea 

economică și financiară regională, 

strategiile digitale, lupta împotriva 

schimbărilor climatice și promovarea creșterii ecologice, facilitarea circulației 

persoanelor, inovarea, știința și tehnologia. 

Cu această ocazie, Înaltul Reprezentant Mogherini a declarat: „(...) Uniunea 

Europeană se angajează să își consolideze legăturile politice, economice și de 

cooperare cu Alianța Pacificului. Alianța este un motor al integrării regionale în 

America Latină, cu care avem o prietenie solidă și împărtășim valori fundamentale, 

o convingere puternică în multilateralism și un angajament comun în promovarea 

Agendei 2030 și a obiectivelor sale de dezvoltare durabilă”. 

 

 În data de 28 septembrie, comisarul european responsabil pentru 

cooperare internațională și dezvoltare, dl Mimica, a participat la reuniunea 

negociatorilor-șefi post-Cotonou cu privire la un nou acord de parteneriat cu 79 de 

țări din Africa, zona Caraibilor și Pacific. Viitorul acord va succeda Acordului de la 

Cotonou. 

E? 

 

 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/67929/joint-declaration-partnership-between-states-parties-framework-agreement-pacific-alliance-and_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/67929/joint-declaration-partnership-between-states-parties-framework-agreement-pacific-alliance-and_en
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