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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.” 

 

„De fiecare dată când principiile 

democratice sunt restrânse în UE,  

vocea Uniunii la nivel global își pierde 

din intensitate. Nu putem fi în măsură 

să promovom libertatea mass-mediei 

și statul de drept în vecinătatea 

noastră,decât dacă dispunem de 

mijloace de informare libere și de 

instanțe judecătorești independente în 

UE.” 

 

Coordonator 
Dr. Cristina Stroescu 

 
 Autori 

Carmen Denisa Ion 
Luiza Roibu 
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Uniunea Europeană a deschis, în data de  2 octombrie 2019, negocierile cu cinci 

parteneri (Comore, Madagascar, Mauritius, Seychelles și Zimbabwe) din Africa de Est și de 

Sud (AES) pentru a aprofunda actualul Acord de parteneriat economic. Având în vedere 

rezultatele pozitive generate de acordul actual, aflat acum în cel de al 8-lea an de punere 

în aplicare, cele cinci țări și-au declarat disponibilitatea de extindere dincolo de comerțul 

cu mărfuri, către un acord mai cuprinzător.  

De la începutul acordului inițial, în 2012, exporturile de mărfuri din cele cinci țări ale 

AES către UE au crescut cu aproape un sfert, ajungând la aproape 2,8 miliarde euro în 2018. 

De asemenea, întreprinderile europene investesc tot mai mult în regiune. Noul acord va 

acoperi și alte domenii importante legate de comerț cum ar fi serviciile, investițiile, 

barierele tehnice în calea comerțului, drepturile de proprietate intelectuală, precum și 

comerțul și dezvoltarea durabilă. 

Acordurile de parteneriat economic (APE) sunt acorduri comerciale și acorduri de 

cooperare pentru dezvoltare care oferă accesul fără taxe vamale și fără contingente la 

piața UE, bazate pe reguli de origine favorabile pentru țările partenere. Ele sprijină 

diversificarea exporturilor, competitivitatea și promovează crearea de lanțuri valorice 

locale. 

COMISIA 

EUROPEANĂ 

 

 

COMERȚ  

Aprofundarea relațiilor comerciale cu țările din Africa de Est și de 
Sud 

 

https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/esa/


  

Audieri comisari europeni 

Parlamentul European trebuie să aprobe întregul colegiu al comisarilor, inclusiv 

președintele Comisiei și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de 

securitate/vicepreședintele Comisiei Europene. Acest vot de aprobare va avea loc în urma 

audierilor comisarilor desemnați în fața comisiilor parlamentare relevante, în conformitate 

cu Articolul 125 din Regulamentul de procedură al Parlamentului. Pe baza aprobării date 

de către Parlamentul European, Consiliul European numește în mod oficial Comisia 

Europeană, în conformitate cu art. 17 alin. (7) din TUE. 

Înainte ca Parlamentul European să poată vota Comisia Europeană condusă de dna 

Ursula von der Leyen, comisiile parlamentare au evaluat pregătirea comisarilor desemnați. 

Fiecare comisar desemnat a fost invitat la o audiere publică de 3 ore, care a fost 

transmisă în direct, în cadrul comisiei sau comisiilor responsabile cu portofoliul propus. 

Audierile se desfășoară în perioada 30 septembrie - 8 octombrie a.c. Pe baza 

recomandărilor comisiilor, Conferința președinților va decide la 17 octombrie a.c. dacă 

Parlamentul a primit suficiente informații pentru a declara închis procesul de audiere. În 

PARLAMENTUL 

EUROPEAN 

26 septembrie  

6 octombrie 2019  

Bruxelles 

 

Din activitatea comisiilor permanente  

 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-RULE-125_EN.html
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caz afirmativ, plenul va vota dacă va alege sau nu întreaga Comisie Europeană în data de 

23 octombrie a.c., la Strasbourg. 

* * * 

În urma analizării dosarelor candidaților propuși s-au constatat unele nereguli astfel 

încât, pe data de 1 octombrie a.c., președintele Parlamentului European, dl David Sassoli, 

a trimis, două scrisori președintelui ales al Comisiei Europene, dna Ursula von der Leyen. 

Comisia pentru afaceri juridice (JURI) din Parlamentrul European a votat împotriva a doi 

dintre comisarii desemnați (dl László Trócsányi – Ungaria - portofoliul vecinătate și 

extindere, și dna Rovana Plumb - România- portofoliul transporturi) declarându-i 

incompatibili din cauza unui conflict de interese, constatat la examinarea declarațiilor de 

avere.   

Până când președintele ales al Comisiei Europene va comunica Parlamentului 

European măsurile suplimentare pe care intenționează să le ia, audierile pentru comisarul 

român și maghiar desemnat vor fi suspendate. 

* * * 

În perioada 30 septembrie – 3 octombrie a.c., în cadrul comisiilor permanente ale 

Parlamentului European au fost audiați 

următorii comisarii desemnați: 

 

                                                           

1 Ședința  audierilor a fost comună 

comună cu deputații europeni de la ambele 

comisii permanente. La audiere au participat și 

Audierea vicepreședintelui 

desemnat Maroš Šefčovič  

Deputații din Comisia pentru 

afaceri constituționale (AFCO) și afaceri 

juridice (JURI)1 l-au audiat pe candidatul 

pentru portofoliul de relații 

interinstituționale și prospectivă. În 

prezentarea programului său, candidatul 

s-a angajat să reia negocierile cu privire la 

dreptul de anchetă al Parlamentului 

European. Printre întrebările deputaților 

comisiilor de audierele amintim pe cele 

referitoare la îmbunătățirea schimbului 

membri ai comisiilor asociate (industrie, 

cercetare și energie și petiții). 

 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/hearing-of-maros-sefcovic-vice-president-designate-interinstitutional-relations-and-foresight_13206_pk
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de informații prin resursele de cercetare 

ale UE și a bazelor de date comune, 

precum și la rolul cetățenilor și al 

parlamentelor naționale în definirea 

viitoarelor legislații UE. În special, 

deputații europeni au dorit să știe poziția 

vicepreședintelui desemnat cu privire la 

principiul „one in, one out”, care are drept 

scop reducerea birocrației. Acesta a dat 

asigurări că PE va avea un rol principal în 

viitoarea Conferință despre Viitorul 

Europei din 2020.  

 

Audierea comisarului desemnat 

Phil Hogan 

Comisia pentru comerț 

internațional (INTA) l-a audiat pe Phil 

Hogan, candidatul pentru portofoliul 

comerț, având ca teme viitoarele 

tranzacții comerciale și respectarea 

valorilor UE. În acest sens, candidatul a 

susținut un sistem de tranzacționare 

multilateral bilateral stabil, previzibil și 

bazat pe reguli, care să se concentreze 

asupra acțiunilor climatice, amintind că 

reforma OMC este esențială. De 

asemenea, deputații INTA au adresat 

întrebări cu privire la relația comercială 

UE-SUA și au dorit să afle opinia 

candidatului referitoare la propunerea PE  

de a garanta punerea în aplicare a 

tranzacțiilor comerciale ale UE și 

partenerii săi comerciali, în orice 

tranzacție comercială viitoare dintre UE și 

țările Mercosur. Membrii INTA au dorit să 

cunoască planurile sale de a asigura 

condiții de concurență echitabilă în 

comerțul digital, spre deosebire de 

concurența cu companiile chineze de stat 

ș.a.  

 

Audierea comisarului desemnat 

Mariya Gabriel 

Comisiile pentru cultură și educație 

(CULT) și industrie, cercetare și 

energie(ITRE) au chestionat-o pe Mariya 

Gabriel, candidatul pentru portofoliul 

inovare și tineret. Mariya Gabriel a 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/hearing-of-phil-hogan-commissioner-designate-trade_13212_pk?p_p_state=pop_up
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/hearing-of-mariya-gabriel-commissioner-designate-innovation-and-youth_13213_pk
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subliniat importanța creării unui spațiu 

european de cercetare, inovare, educație, 

cultură și sport și existenței unor sinergii 

între programe, pentru a răspunde 

așteptărilor europenilor în ceea ce 

privește crearea unei dezvoltări durabile, 

dar și a oportunităților pentru tineri. Cele 

două comisii au criticat lipsa referințelor 

pentru cultură și cercetare din  

portofoliului comisarului. Membrii ITRE au 

subliniat necesitatea unui buget ambițios 

pentru viitorul program de cercetare 

Orizont Europa, în conformitate cu poziția 

PE, și implicarea comisarului în punerea în 

aplicare a acestuia. Deputații CULT au pus 

întrebări cu privire la bugetul programului 

Erasmus +, solicitând comisarului 

desemnat să sprijine triplarea acestuia. 

De asemenea, au dorit să știe cum se va 

face digitalizarea utilă pentru Patrimoniul 

european, precum și cum va proteja și  

garanta cel mai bine accesul la cultură și 

educație pentru toate comunitățile 

culturale și lingvistice din Europa ș.a.  

 

Audierea comisarului desemnat 

Nicolas Schmit 

Comisia pentru ocuparea forței de 

muncă și afaceri sociale  (EMPL) l-a audiat 

pe dl Nicolas Schmit, candidatul pentru 

portofoliul locuri de muncă, cu privire la 

dimensiunea socială a Europei și la viitorul 

muncii. Dl Schmit și-a exprimat 

angajamentul ferm pentru proiectul și 

valorile europene și pentru progresul 

economic și social al cetățenilor, 

declarând: „Punctul forte al modelului 

european este de a reconcilia problemele 

economice și sociale și de a încorpora pe 

deplin dimensiunea mediului”. Dacă este 

confirmat, dl Schmit va urmări două 

obiective principale: (1.) stimularea 

ocupării forței de muncă și promovarea 

unei forțe de muncă bine calificate, care 

să răspundă tranziției digitale și climatice; 

(2.) prioritizarea drepturilor sociale 

pentru toți și a incluziunii sociale. 

Deputații EMPL au adresat întrebări cu 

privire la punerea în aplicare a Pilonului 

european al drepturilor sociale, la 

modalitățile de protecție a drepturilor 

sociale și a condițiilor de muncă ale 

lucrătorilor platformelor digitale ș.a. 

Membrii EMPL au pus la îndoială 

angajamentul comisarului desemnat în 

ceea ce privește crearea unei garanții UE 

a copilului, pentru combaterea sărăciei 

copiilor, în special modul în care ar trebui 

finanțată o astfel de politică.  

 

 

https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20190930-0900-SPECIAL-HEARING-2Q2
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Audierea comisarului desemnat 

Jutta Urpilainen 

Comisia pentru dezvoltare (DEVE) l-

a audiat pe candidatul desemnat pentru 

portofoliul de parteneriate 

internaționale, punând accentul pe 

viitoarea cooperare pentru dezvoltare și 

respectarea valorilor UE. În discursul său, 

Jutta Urpilainen a apreciat că agenda 

pentru 2030 a obiectivelor de dezvoltare 

durabilă este „o oportunitate de aur 

pentru Uniunea Europeană”, pentru ca 

aceasta să continue să joace un rol de 

lider  în sprijinirea țărilor partenere pentru 

eradicarea sărăciei în întreaga lume. 

Deputații DEVE au avut mai multe 

curiozități legate de negocierile în curs de 

desfășurare privind instrumentul de 

vecinătate propus și despre dezvoltarea și 

cooperarea internațională. De asemenea, 

membrii DEVE au fost interesați de modul 

în care comisarul desemnat s-ar asigura că 

valorile UE sunt respectate, în special în 

ceea ce privește egalitatea de gen și 

abilitarea femeilor, care sunt o prioritate 

în cooperarea internațională.  

 

Audierea comisarului desemnat 

Janusz Wojciechowski 

Comisia pentru agricultură și 

dezvoltare rurală (AGRI) a audiat 

candidatul polonez pentru portofoliul 

agricultură, Janusz Wojciechowski, cu 

privire la reforma politicii agricole 

europene și la negocierile comerciale. 

Wojciechowski a susținut că UE are nevoie 

de o „viziune pe termen lung pentru 

agricultura europeană”, care să fie 

inspirată de strategiile actuale ale UE în 

materie de climă și energie. Acesta a 

apreciat că primul pas ar trebui să fie 

elaborarea unui „raport special” privind 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/hearing-of-jutta-urpilainen-commissioner-designate-international-partnerships_13215_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/hearing-of-janusz-wojciechowski-commissioner-designate-agriculture_13217_pk
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„imaginea adevărată” a situației actuale 

din teren.  Deputații AGRI au vrut să 

lămurească mai multe aspecte legate de 

reforma politicii agricole europene, care 

se află în curs de desfășurare, pentru a se 

asigura că PAC rămâne o politică cu 

adevărat comună, care oferă șanse atât 

fermierilor, cât și consumatorilor. De 

asemenea, membrii AGRI au pus la 

îndoială modalitățile comisarului 

desemnat de a se asigura că fermierii și 

consumatorii din UE sunt bine protejați în 

cadrul negocierilor privind comerțul liber, 

menționând, în special, negocierile UE-

Mercosur în curs, întrebându-l pe acesta  

despre gestionarea măsurilor 

protecționiste ale țărilor străine.  

 

Audierea comisarului desemnat 

Ylva Johansson 

Comisia pentru libertăți civile, 

justiție și afaceri interne (LIBE) a audiat-o 

pe dna  Ylva Johansson, candidata pentru 

portofoliul afacerilor interne, cu privire la 

migrație și azil, securitate și viitorul 

Schengen. Dna Johansson a menționat că 

va  propune un nou pact privind migrația 

și azilul, deoarece: „(….) Căile juridice și 

sigure către UE pentru migranți sunt o 

parte a soluției”. Parlamentarii LIBE i-au 

cerut dnei Johansson să clarifice modul în 

care intenționează să construiască 

consensul privind reforma sistemului de 

azil. Totodată, aceștia au ridicat mai multe 

întrebări cu privire la operațiunile de 

căutare și salvare în Marea Mediterană, 

situația solicitărilor migranților și a 

solicitărilor de azil blocate în Libia și 

acordurile cu statele terțe. În ceea ce 

privește Strategia de securitate a UE și 

viitorul Schengen, dna Johansson a 

explicat că obiectivul ei este de a construi 

o Uniune a securității eficientă, 

angajându-se în lupta împotriva 

terorismului și a tuturor formelor de 

radicalizare. În ceea ce privește Schengen, 

comisarul desemnat a precizat că 

obiectivul său principal este întoarcerea 

UE la un spațiu Schengen, fără control de 

frontieră internă, complet funcțional. 

Membrii LIBE au dorit să cunoască 

măsurile care trebuie luate împotriva 

criminalității organizate, respectarea 

drepturilor fundamentale în politicile de 

securitate și control la frontiere, precum 

și posibila extindere a spațiului Schengen. 

 

 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/hearing-of-ylva-johansson-commissioner-designate-home-affairs_13218_pk
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Audierea comisarului desemnat 

Stella Kyriakides  

Comisia pentru mediu, sănătate 

publică și siguranță alimentară (ENVI) a 

audiat-o pe Stella Kyriakides, candidata 

pentru portofoliul sănătate. În timpul 

discursului său, Kyriakides a precizat că 

schimbările demografice și de mediu cu 

care se confruntă societățile europene 

pot fi abordate numai printr-o perspectivă   

„unică pentru sănătate”, a stării bune a 

sănătății și a alimentelor sănătoase sub o 

singură umbrelă politică. Prioritățile sale 

includ noua strategie „de la fermă la 

furculiță” pentru îmbunătățirea siguranței 

alimentare, acțiunea împotriva rezistenței 

anti-microbiene și asigurarea faptului că 

un flux constant de medicamente 

accesibile este pus la dispoziția 

cetățenilor. Deputații ENVI au fost 

interesați de modul în care ar acționa 

comisarul desemnat în lupta împotriva 

cancerului, situația pesticidelor, 

perturbatorii endocrini, sănătatea 

albinelor,  găsirea unor modalități de a 

determina statele membre să 

implementeze eficient legislația UE.  

 

Audierea comisarului desemnat 

Didier Reynders 

Comisiile pentru libertăți civile, 

justiție și afaceri interne (LIBE) și cea 

pentru afaceri juridice (JURI) l-au 

chestionat pe Didier Reynders, candidatul 

belgian pentru portofoliul justiție, privind 

statul de drept și modernizarea 

sistemelor de justiție. Mecanismul 

statului de drept, mandatul european de 

arestare și combaterea corupției sunt 

doar o parte dintre prioritățile dlui 

Reynders. Acesta a declarat că va propune 

un mecanism „de funcționare” a statului 

de drept care implică Parlamentul 

European și Consiliul și care se va aplica 

tuturor statelor membre, punând un 

accent special pe acele țări în care au fost 

identificate riscuri. El a făcut referire la 

acuzațiile recente formulate împotriva sa, 

subliniind că această cauză a fost respinsă 

și că „statul de drept înseamnă și 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/hearing-of-stella-kyriakides-commissioner-designate-health_13221_pk
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20191002-0900-SPECIAL-HEARING-2Q2
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prezumția de nevinovăție”. Alte priorități 

menționate de comisarul desemnat au 

vizat posibilitatea revizuirii mandatului 

european de arestare, sprijinirea 

înființării  Parchetului European și 

implementarea Regulamentului general 

privind protecția datelor. Deputații 

europeni au fost interesați despre noul 

mecanism al statului de drept și despre 

procedurile în curs de desfășurare ale 

aplicării articolului 7 privind Ungaria și 

Polonia, precum și despre posibilitatea 

luării unor măsuri împotriva altor țări ale 

UE. Membrii JURI  au fost sceptici cu 

privire la propunerea comisarului 

desemnat referitoare la necesitatea 

stabilirii unei strategii a UE pentru 

combaterea corupției și digitalizarea 

sistemelor judiciare din UE. 

 

Audierea comisarului desemnat 

Sylvie Goulard 

Comisia pentru piață internă și 

protecția consumatorilor (IMCO) și cea 

pentru industrie, cercetare și energie 

(ITRE) au audiat-o pe Sylvie Goulard, 

candidatul francez pentru portofoliul 

pieței interne. Dna Goulard a subliniat 

importanța completării pieței interne, 

atât pentru servicii, cât și pentru industrie, 

și necesitatea de a permite companiilor să 

contribuie la creștere, inclusiv prin 

sprijinirea IMM-urilor și reducerea 

birocrației. De asemenea, candidatul 

francez a ridicat problema inegalității 

fiscale în statele membre și necesitatea de 

a avea un salariu minim echitabil în UE. În 

discursul său, dna Sylvie Goulard a 

anunțat că un nou proiect privind 

serviciile digitale va fi depus în 

următoarea perioadă, menționând că 

trebuie să se atingă un echilibru între 

libertate și securitate. Deputații europeni 

au pus întrebări cu privire la modul în care 

comisarul desemnat intenționează să 

protejeze cele 4 libertăți ale pieței unice - 

bunuri, servicii, persoane și capital - și să 

se asigure că legislația privind serviciile 

digitale nu va crea noi bariere în Europa. 

În cadrul audierii, parlamentarii europeni 

au ridicat problema Fondului de apărare 

al UE, a programului UE Europa digitală, 

comerțul electronic, rețeaua 5G și 

implementarea deficitară a normelor UE 

în unele domenii legate de piața internă. 

De asemenea, membrii comisiilor au vrut 

să cunoască implicarea comisarului 

desemnat în investigațiile din Franța și de 

la Oficiul European de Luptă Antifraudă 

(OLAF), în legătură cu plățile personalului 

pe vremea când era deputat european, 

precum și cu privire la veniturile pe care 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/hearing-of-sylvie-goulard-commissioner-designate-internal-market_13227_pk
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le-a declarat că le-ar avea în SUA. 

Comisarul desemnat a negat orice 

acuzație, subliniind prezumția de 

nevinovăție și indicând că procedura 

administrativă a PE a fost închisă.  

 

Audierea comisarului desemnat 

Helena Dalli 

Comisiile pentru drepturile 

femeilor și egalitatea de gen (FEMM) și 

cea pentru ocuparea forței de muncă și 

afaceri sociale (EMPL) au intervievat 

candidatul Maltei, propus pentru 

portofoliul egalitate. În discursul său, 

Dalli a precizat că discriminarea 

„dăunează atât persoanelor, cât și 

societății în ansamblu” și că ar lupta 

pentru o Europă „fără discriminare”. Dacă 

va fi validată pentru acest portofoliu, dna 

Dalli se angajează să înființeze un grup de 

lucru pentru egalitate pentru a construi o 

abordare intersecțională privind 

integrarea egalității de gen în toate 

politicile UE. De asemenea, ea promis o 

strategie a UE privind egalitatea de gen. 

Deputații au salutat decizia președintelui 

ales al Comisiei Europene de a numi, 

pentru prima dată, un comisar pentru 

portofoliul egalitate, și au vrut să afle ce 

se va întâmpla cu dosarele blocate de ani 

de zile în Consiliu (directiva despre „femei 

la conducere”, directiva anti-discriminare 

sau ratificarea Convenției de la Istanbul 

privind prevenirea și combaterea 

violenței împotriva femeilor). Dna  Dalli și-

a luat angajamentul că va face tot 

posibilul pentru a debloca aceste dosare. 

Parlamentarii europeni  au adus în 

discuție și problematica privind protecția 

sănătății și a drepturilor sexuale și 

reproductive, diferența de gen în 

domeniul digital cu care se confruntă 

femeile, dizabilitatea, mutilarea genitală a 

femeilor (MGF), căsătoriile forțate ș.a.  

 

 

 

Audierea comisarului desemnat 

Janez Lenarčič  

Comisia pentru dezvoltare (DEVE) a 

audiat candidatul sloven propus pentru 

portofoliul gestionarea crizelor. Lenarčič 

a precizat că ajutorul umanitar este 

esențial în răspunsul Uniunii Europene la 

crize și dezastre, deoarece stabilizează 

societățile gazdă, reprezintă conducerea 

Uniunii Europene și construiește coaliții 

pe baza valorilor europene. Prioritățile 

sale includ     

 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/hearing-of-helena-dalli-commissioner-designate-equality_13225_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/hearing-of-janez-lenarcic-commissioner-designate-crisis-management_13208_pk
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consolidarea capacităților de răspuns ale 

UE, intensificarea reducerii riscurilor și 

integrarea politicilor de ajutor umanitar, 

de dezvoltare și de mediu. Deputații DEVE 

au pus întrebări cu privire la modul în care 

comisarul desemnat s-ar asigura că 

ajutorul umanitar este determinat de 

valorile UE și de principiul imparțialității, 

mai degrabă decât de obiectivele politicii 

externe.  Membrii DEVE au întrebat 

despre modul în care intenționează 

comisarul desemnat să se asigure că 

Comisia Europeană își asumă 

angajamentele luate la Summit-ul 

umanitar mondial din 2016. 

 

 

 

Audierea comisarului desemnat 

Elisa Ferreira 

Comisia pentru dezvoltare 

regională (REGI) a fost cea care l-a audiat 

pe candidatul propus  pentru portofoliul 

coeziune și reforme, Elisa Ferreira. În 

discursul său introductiv, dna Ferreira a 

precizat că politica de coeziune trebuie să 

se afle în vârful agendei UE și s-a angajat 

să asigure o mai mare coerență între 

politicile UE, menționând că reformele 

structurale și coeziunea trebuie să se 

consolideze reciproc. Ea și-a exprimat 

dorința de a construi o politică de 

coeziune adaptată pentru toate regiunile. 

Dna Ferreira a precizat că politica de 

coeziune ar trebui să fie susținută și  

puternic legată de acordul european și de 

obiectivele digitale, angajându-se în 

construirea unui parteneriat special și 

puternic, pe tot parcursul mandatului cu 

membrii REGI. Întrebările puse de 

deputații europeni au vizat modul în care 

https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20191002-1830-SPECIAL-HEARING-2Q2
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intenționează comisarul desemnat să 

apere un buget puternic pentru coeziune 

în următorul CFM, să reducă disparitățile 

teritoriale, să simplifice și să accelereze 

punerea în aplicare a politicii de coeziune. 

Membrii REGI au mai fost interesați să știe 

care va fi rolul politicii de coeziune în 

combaterea schimbărilor climatice în 

vederea realizării unei economii cu emisii 

de carbon zero etc.  De asemenea, au pus 

sub semnul întrebării capacitatea 

comisarului desemnat în ceea ce privește 

condiționalitatea macroeconomică și a 

statului de drept. 

 

Audierea comisarului desemnat 

Paolo Gentiloni 

Comisia pentru afaceri economice 

și monetare (ECON) l-a audiat pe Paolo 

Gentiloni pentru portofoliul economie. 

Candidatul italian este de părere că 

transformarea economiilor și creșterea 

economică nu trebuie să contracareze 

priorităților sociale și de mediu. El s-a 

angajat să se concentreze pe reducerea 

datoriei publice, încurajând, totodată, 

utilizarea oricărui spațiu fiscal disponibil 

pentru a investi. Deputații ECON au fost 

interesați să audă intențiile sale în ceea ce 

privește Pactul de stabilitate și creștere și 

au dorit să afle viziunea sa pentru 

instituirea unui sistem european de 

reasigurare a șomajului și gestionarea 

mișcărilor anti-ciclice. În  cadrul ședinței, 

deputații europeni au vrut să știe cum va 

fi abordată problema consolidării 

dimensiunii sociale a Semestrului 

european.  

Audierea comisarului desemnat 

Kadri Simson 

Comisia pentru industrie, cercetare 

și energie (ITRE) a audiat-o pe dna Kadri 

Simson, comisarul estonian desemnat 

pentru portofoliul energie. Ea consideră 

că energia are un rol central în Pactul 

ecologic european, care va fi prezentat în 

primele 100 de zile de la începerea 

activității noii Comisii. Totodată, s-a 

angajat să revizuiască legislația UE privind 

energia pentru ca UE să își crească 

obiectivul de reducere a emisiilor de CO2 

cu cel puțin 50% și, eventual, cu până la 

55%, obiectiv viabil și competitiv la nivel 

global. Deputații ITRE au pus mai multe 

întrebări despre finanțarea viitoare a 

reformei mixului energetic al UE, astfel 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/hearing-of-paolo-gentiloni-commissioner-designate-economy_13209_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/hearing-of-kadri-simson-commissioner-designate-energy_13210_pk
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încât să atingă obiectivele climatice ale 

UE. Răspunsul dnei Simson  a fost scurt: 

„Prin bugetul UE și făcând Banca 

Europeană de Investiții o bancă pentru 

climă”. Întrebările deputaților europeni 

au vizat obiectivele UE pentru 2030 

privind energia regenerabilă și eficiența 

energetică, securitatea energetică, 

furnizarea de gaze, fermele eoliene, 

cercetarea, energia nucleară, captarea și 

stocarea carbonului etc. 

Audierea comisarului desemnat 

Virginijus Sinkevičius 

Comisiile pentru mediu, sănătate 

publică și siguranță alimentară (ENVI) și 

pescuit (PESCH) l-au audiat pe dl Virginijus 

Sinkevičius, candidat pentru portofoliul 

mediu și oceane. În discursul său, el a 

enumerat 3 priorități pentru problemele 

de mediu: biodiversitatea, economia 

circulară și poluarea zero, propunând 

extinderea politicilor privind economia 

circulară la noi sectoare, cum ar fi 

textilele, produsele alimentare și sectorul 

tehnologiei informației și comunicațiilor. 

Pentru a lupta împotriva poluării, dl 

Sinkevičius se va concentra pe provocările 

produse de substanțele chimice 

periculoase, perturbatorii endocrini, 

produsele farmaceutice și micro-plastice 

din apă. În ceea ce privește pescuitul, UE 

trebuie să rămână un lider global pentru 

pescuitul durabil și guvernanța oceanică. 

Deputații au pus mai multe întrebări cu 

privire la modul în care politicile UE de 

mediu pot spori rolul pădurilor ca surse de 

captare de carbon și rezervoare de 

biodiversitate, abordând problema 

https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/video?event=20191003-1730-SPECIAL-PRESSER-2Q2
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poluării aerului din agricultură și industrie. 

De asemenea, membrii ENVI au dorit să 

știe cum se vor rezolva problemele 

generate de poluarea din plastic, supra-

ambalare, realizarea ecologizării etc.  

 

Audierea comisarului desemnat  

Johannes Hahn 

Comisiile pentru bugete (BUDG) și 

pentru control bugetar (CONT) l-au audiat 

pe comisarul desemnat pentru portofoliu 

buget și administrație cu privire la politica 

bugetară viitoare și protejarea intereselor 

financiare ale UE. Dl Hahn a precizat că 

bugetul UE este „politica în numere” și 

este „mai eficient să cheltuiți bani la 

nivelul UE, decât din statele membre”. 

Negocierile privind următorul cadru 

financiar multianual (CFM) vor fi 

principala sa provocare și intenționează să 

faciliteze un acord în timp util pentru a 

evita întârzierile dăunătoare la lansarea 

noilor programe CFM 2021-2027. De 

asemenea, consideră că bugetul UE este 

un „instrument de tranziție ecologică” 

pentru investiții orientate spre viitor, 

gestionarea financiară solidă ar trebui 

asigurată la „cele mai înalte standarde”, 

iar interesele financiare ale UE protejate și 

prin mecanismul statului de drept. 

Deputații europeni au pus multe întrebări 

cu privire la următorul buget pe termen 

lung, dorind să știe dacă noile programe 

promise de președintele ales al Comisiei 

Europene, dna Ursula von der Leyen, vor 

fi finanțate cu noi pachete financiare și 

dacă va exista o propunere revizuită de 

CFM care ar fi necesară pentru a răspunde 

acestor promisiuni. De asemenea, 

deputații europeni au fost îngrijorați de 

reducerea fondurilor politicii de coeziune 

propuse de Comisia Europeană  și au avut 

mai multe întrebări cu privire la „Fondul 

de tranziție justă” propus pentru a sprijini 

regiunile dependente de industriile cu 

consum de CO2 în timpul îndepărtării 

combustibililor fosili către o economie cu 

emisii reduse de carbon. În ceea ce 

privește control bugetar pentru 

prevenirea fraudei, statul de drept, 

simplificarea alocării fondurilor -  

deputații europeni consideră că aceste 

bugete nu ar trebui cheltuite în mod 

fraudulos în statele membre și au solicitat 

suplimentarea investițiilor pentru OLAF și 

în vederea creării noului Parchet 

European.  

 

 

 

https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/search?committee=BUDG
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Audierea vicepreședintelui 

desemnat Margaritis Schinas 

Comisiile pentru libertăți civile, 

justiție și afaceri interne (LIBE) și pentru 

cultură și educație (EDU) l-au audiat pe 

dl Margaritis Schinas, vicepreședinte 

grec desemnat pentru portofoliul 

protejarea modului nostru de viață 

european. Dl Schinas a explicat că 

printre prioritățile sale se numără 

protecția unei societăți europene 

echitabile și incluzive, că dorește să 

ofere un nou pact privind azilul și 

migrația și să completeze Uniunea 

securității. Dl Schinas a răspuns că 

Europa va fi întotdeauna o „țară de 

azil”, iar cei care nu au dreptul de 

ședere vor trebui să se întoarcă. El a 

felicitat activitatea ONG-urilor și a 

susținut căile de migrație legală. În ceea 

ce privește educația și cultura, dl 

Schinas s-a angajat să ia măsuri concrete 

printre privind Spațiul european de 

educație și să modernizeze sistemul de 

învățământ, prin crearea unei garanții 

europene pentru copii. Deputații 

europeni au solicitat vicepreședintelui 

desemnat să ia măsuri care să garanteze 

că tinerii europeni pot dobândi 

cunoștințele și abilitățile necesare pentru 

o societate aflată în schimbare, în era 

digitală, pentru a contribui la incluziune și 

integrare, în special pentru migranți. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/hearing-of-margaritis-schinas-vice-president-designate-protecting-our-european-way-of-life_13216_pk
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Audierea vice-președintelui 

desemnat Dubravka Suica 

Comisia pentru afaceri 

constituționale (AFCO) l-a audiat pe 

comisarul desemnat, Dubravka Šuica, 

vicepreședinte, pentru portofoliul 

democrație și demografie. Aceasta s-a 

angajat să îmbunătățească participarea 

cetățenilor la democrația UE și să 

abordeze schimbările demografice ale 

Europei, pe care le consideră „o cauză 

principală a unor persoane care își pierd 

credința în democrația noastră”. 

Vicepreședintele desemnat s-a angajat să 

se dedice pe deplin organizării unei 

Conferințe privind Viitorul Europei în 

2020. Deputații AFCO au subliniat 

necesitatea ca autoritățile locale și 

parlamentele naționale să fie implicate în 

organizarea acestei conferințe. Dna Šuica 

a declarat că organizarea instituțiilor UE 

va fi discutată cu PE, inclusiv sistemul 

„Spitzenkandidaten” și listele electorale 

transnaționale și că va sprijini dreptul de 

inițiativă al PE. De asemenea, deputații 

AFCO au pus întrebări privind migrația, 

drepturile minorităților și al femeilor.  

Aceștia i-au reamintit doamnei 

Šuica, care a fost deputat european mulți 

ani, despre votul domniei-sale împotriva 

unei rezoluții a PE care solicita drepturi 

sexuale și de reproducere, precum la cel 

prin care se solicita aplicarea procedurii 

art. 7 Ungariei.  

 

https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20191003-1830-SPECIAL-HEARING-4Q2
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La cea de-a 5-a reuniune a Consiliului de asociere UE-Moldova au fost prezentate 

progresele înregistrate ca urmare a punerii în aplicare a Acordului de asociere UE-

Republica Moldova, așa cum au fost evidențiate în raportul publicat la 12 septembrie 2019. 

Printre punctele subliniate în raport s-au aflat redresarea Moldovei, după schimbarea 

guvernului din iunie 2019, implementarea reformelor-cheie, a standardelor democratice și 

a statului de drept. 

Cu acest prilej, Uniunea Europeană a salutat angajamentul noului guvern de a 

urmări, în mod decisiv, o agendă de reformă ambițioasă, bazată pe implementarea efectivă 

a Acordului de asociere, inclusiv a acordului de comerț liber, profund și cuprinzător (AA/ 

DCFTA), care pune accent pe depolitizarea și independența consolidată a instituțiilor 

statului, precum și pe îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor. 

 

 

PREȘEDINȚIA 

CONSILIULUI 

UNIUNII 

EUROPENE 

30 septembrie  

Bruxelles 

CONSILIUL DE ASOCIERE UE-REPUBLICA 

MOLDOVA 

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/09/30/joint-press-statement-following-the-fifth-association-council-meeting-between-the-european-union-and-the-republic-of-moldova/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/09/30/joint-press-statement-following-the-fifth-association-council-meeting-between-the-european-union-and-the-republic-of-moldova/
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În acest sens, Înaltul Reprezentant al UE a 

declarat „(...) Cred că a venit timpul ca Republica 

Moldova și Uniunea Europeană să se concentreze 

asupra viitorului, să își reînnoiască angajamentul și 

să profite de ocazie pentru a realiza o schimbare 

structurală reală care să permită creșterea 

economică și dezvoltarea țării. [...] Am convenit să 

începem lucrările pentru actualizarea programului de 

asociere în vederea stabilirii de priorități noi care să 

orienteze punerea în aplicare, în următorii ani, a 

acordului de asociere și a acordului de liber schimb 

aprofundat și cuprinzător.” 

 

În cadrul dezbaterilor a fost analizat stadiul cooperării în domeniul justiției, libertății 

și securității, făcându-se referire la reforma sistemului judiciar, la regimul de scutire de 

viză, precum și la combaterea corupției și a spălării banilor. 

Totodată, s-a discutat despre asocierea politică, inclusiv despre cooperarea și 

convergența din domeniul politicii externe și de securitate comună (PESC) şi au fost 

examinate progresele realizate în cadrul zonei de liber schimb aprofundate și 

cuprinzătoare. Acestea s-au axat, în egală măsură, pe cooperarea economică și sectorială, 

inclusiv în domeniul energiei. 
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În cadrul unui prânz de lucru, Înaltul Reprezentant al UE, comisarul pentru politica 

europeană de vecinătate și negocieri privind extinderea, Johannes Hahn, și prim-ministrul, 

Maia Sandu, au discutat despre provocările globale, Parteneriatul estic și soluționarea 

conflictului transnistrean. 

 

 

Ordinea de zi a reuniunii  

Consiliului mediu din data de 4 

octombrie 2019  a avut în prim plan 

tema schimbărilor climatice. 

Miniștrii au participat la o dezbatere 

cu privire la  viziunea strategică pe 

termen lung a UE pentru o economie 

neutră din punctul de vedere al 

impactului asupra climei. În vederea 

pregătirii lucrărilor Conferinței ONU 

privind schimbările climatice COP 25 

din Chile (2-13 decembrie 2019), 

participanții la reuniune au adoptat 

concluzii care stabilesc poziția pe 

care UE o va susține. 

În cursul după-amiezii, Consiliul a 

dezbătut necesitatea unui al 8-lea 

Program de acțiune pentru mediu și au 

adoptat concluzii care prezintă orientări 

pentru politicile  de mediu și privind 

schimbările climatice ale UE pentru 

perioada 2021-2030. 

În continuare, miniștrii au adoptat 

concluzii privind economia circulară prin 

care  au evidențiat necesitatea unor 

eforturi suplimentare pentru a stimula 

tranziția sistemică către o societate 

durabilă. 

În a doua parte a lucrărilor, 

Președinția finlandeză a prezentat 

Consiliului situația actuală în a 

Regulamentului privind omologarea de tip 

a autovehiculelor în ceea ce priveşte 

emisiile provenind de la vehiculele uşoare 

pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare 

comerciale (Euro 5 şi Euro 6)  și  

Regulamentul privind taxonomia pentru 

finanțarea durabilă. 

 

 

 

 

 

 

4 octombrie  

Luxembourg 

CONSILIUL MEDIU 

https://www.consilium.europa.eu/media/40924/st12796-en19.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/40927/st12795-2019.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/40928/st12791-en19.pdf
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În contextul exercitării Președinției finlandeze a Consiliului UE, Ministerul afacerilor 

economice și pentru ocuparea forței de muncă și Ministerul Mediului au organizat 

evenimentul „Zilele europene pentru o economie circulară durabilă”, cu scopul de a 

promova o economie circulară  cu emisii scăzute de dioxid de carbon și rezistentă la 

schimbările climatice. Cu acest prilej au fost organizate trei conferințe care au avut ca 

teme: tranziția durabilă către o economie circulară cu emisii reduse de carbon (Conferința 

CE 2019); producția durabilă și inteligentă (Conferința Manufuture MF2019) și inovarea 

durabilă (Conferința SI 2019).  

În cadrul lucrărilor Conferinței CE 2019 s-a urmărit consolidarea bazei de cunoștințe 

cu privire la tranziția către o economie circulară durabilă, au fost evaluate activitățile 

anterioare în vederea  identificării priorităților și  opțiunilor de politică în viitor. În plus, 

conferința a constituit o oportunitate pentru colaborarea în rețea a diferitelor părți 

interesate: oameni de știință, întreprinderi, investitori, autorități locale și organizații de 

mediu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 septembrie 

Helsinki  

CONFERINȚA PRIVIND ECONOMIA 

CIRCULARĂ 

https://eu2019.fi/en/backgrounders/circular-economy
https://edsce19.eu/ce2019/
https://edsce19.eu/ce2019/
https://edsce19.eu/manufuture2019/
https://edsce19.eu/sustainable-innovation-2019/
https://edsce19.eu/ce2019/
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Conferința MF2019 s-a aliniat tematic priorităților Strategiei MANUFUTURE 2030 și 

Agendei Strategice pentru cercetare și inovare (SRIA), oferind oportunitatea unor 

dezbateri cu privire la punerea în aplicare a acestora, stabilirea priorităților din  principalele 

sectoare industriale și a acțiunilor necesare la nivel european, național și regional. De 

asemenea, au fost analizate efectele schimbărilor structurale și de conținut dintre 

Programul-cadru Orizont 2020 și noul program-cadru pentru cercetare și inovare „Orizont 

Europa” asupra cercetării și inovării în domeniul industriei europene. 

În cadrul lucrărilor Conferinței SI 2019 au fost organizate dezbateri cu privire la 

ecosistemele europene de inovare. În special, participanții au evidențiat proiectele de 

inovare și educație din trei ecosisteme diferite respectiv materiile prime industriale, 

soluțiile digitale și producția de alimente. 

 

 

 În perioada de 30 septembrie-1 octombrie 2019 a fost organizată Conferința 

interparlamentară privind stabilitatea, coordonarea economică și guvernanța în Uniunea 

Europeană, ca parte a programului Președinției finlandeze. La eveniment au participat 

peste 100 de membrii ai parlamentelor naționale și ai Parlamentului European. Pe ordinea 

de zi a Conferinței interparlamentare au fost teme privind asigurarea stabilității uniunii 

economice și monetare (UEM) și încurajarea investițiilor. 

În conformitate cu tema generală a președinției finlandeze „De la discuții la soluții”, 

conferința s-a concentrat atât pe aspecte macroeconomice și de reglementare, cât și pe 

factorii determinanți ai creșterii economice durabile în Europa. Președintele Comisiei 

pentru finanțe din PE, Johannes Koskinen, a prezidat sesiunile din prima zi, care s-au axat 

pe teme privind  creșterea economică și stabilitatea. Primul subiect dezbătut în cadrul 

reuniunii a fost Mecanismul european de stabilitate.  

Cu acest prilej, dl Koskinen a declarat: „(…) Anumite elemente ale uniunii bancare și 

reformele minore ale mecanismului de stabilitate par deja să aibă suficient sprijin pentru a 

avansa către sfârșitul anului, însă problemele fundamentale sunt încă contestate”. 

 

 

30 septembrie 

– 1 octombrie 

Helsinki  

CONFERINȚA PRIVIND STABILITATEA, COORDONAREA 

ECONOMICĂ ȘI GUVERNANȚA ÎN UE 

https://edsce19.eu/manufuture2019/
http://rm-platform.com/images/DOCUMENTS/ManuFUTURE_Vision-2030_VC_30_05_2018.pdf
https://www.acare4europe.org/sria
https://edsce19.eu/sustainable-innovation-2019/
https://www.eduskunta.fi/parleu2019/events/Pages/article-13-30092019.aspx
https://www.eduskunta.fi/parleu2019/events/Pages/article-13-30092019.aspx
https://www.eduskunta.fi/parleu2019/events/Pages/article-13-30092019.aspx
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O altă temă dezbătută a avut în vedere accelerarea creșterii economice și crearea 

de locuri de muncă în Europa. Potrivit dlui Koskinen se așteaptă ca noua Comisie 

Europeană să consolideze dimensiunea socială și să acorde mai multă atenție unor domenii 

sociale cum ar fi, educația profesională. 

În a doua zi a reuniunii, participanții la dezbateri au identificat măsuri concrete de 

promovare a investițiilor,  inovării și  dezvoltării durabile. Katri Kuluni, ministrul afacerilor 

economice al Finlandei, Jyrki Katainen, vicepreședinte al Comisiei Europene, și Margarida 

Marques, vicepreședinte al Comisiei pentru buget a Parlamentului European, au analizat 

situația actuală a investițiilor publice și private în UE. 
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Premierul britanic, dl  Boris Johnson a prezentat, în data de 2 octombrie 2019, un 

nou plan privind Brexit-ul și a avertizat UE27 că mai este „foarte puțin timp” pentru a 

obține un acord de retragere. 

Într-o scrisoare înaintată președintelui în exercițiu al Comisiei Europene, Jean-

Claude Juncker, șefilor de stat sau de guvern ai Consiliului European și negociatorului-șef 

al Uniunii Europene pentru Brexit, dl Michel Barnier, prim-ministrul britanic a punctat că 

„(...)acest guvern dorește să obțină un acord și sunt singur că și dumneavoastră doriți 

același lucru. Dacă nu vom putea obține unul, eșecul rezultat va fi al politicii de stat pentru 

care toți vom fi responsabili”. 

În propunerea înaintată denumită „Un nou protocol privind granița dintre Republica 

Irlanda și Irlanda de Nord”, se prevede că mărfurilor care tranzitează provincia nord-

irlandeză ar urma să li se aplice normele pieței unice europene, dar Irlanda de Nord va 

părăsi uniunea vamală, pas care implică noi controale vamale. 

Protocolul prevedere:  

1. respectarea acordului din Vinerea Mare, care a pus capăt celor 30 de ani de 

ciocniri violente între protestanți, aripa unionistă, majoritară, care dorea unirea cu Marea 

Britanie, și romano-catolici, tabăra naționalistă ce urmărea o Irlandă unită, ce a fost 

semnat în data de 10 aprilie 1998 de fostul premier britanic Tony Blair (între 1997 și 2007) 

și fostul prim-ministru al Irlandei, Bertie Ahern, în funcție în perioada 1997 – 2008; 

2. un angajament privind domeniile de îndelungată colaborare Marea Britanie – 

Irlanda; 

BREXIT 

Un nou protocol privind granița dintre Republica Irlanda 

și Irlanda de Nord 

2 octombrie  

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/836115/PM_letter_to_Juncker_WEB.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/836116/Explanatory_Note_Accessible.pdf
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3. crearea unei zone de reglementare pe insula irlandeză, care să vizeze toate 

mărfurile; 

4. Adunarea Legislativă Națională și Executivul Irlandei de Nord vor avea 

posibilitatea să avizeze noile aranjamente de reglementare înainte ca acestea să fi intrat 

în vigoare; 

5. după încheierea perioadei de tranziție, Irlanda de Nord va face parte în 

integralitate din zona vamală a Regatului Unit, nu va mai fi parte a uniunii vamale europene 

după încheierea perioadei de tranziție. „Pentru acest Guvern, ieșirea Regatului Unit din 

uniunea vamală la finalul perioadei de tranziție a reprezentat un punct esențial. Preluarea 

controlului asupra politicii comerciale este esențială pentru viitoarea noastră viziune. 

Această propunere este complementară cu dorința menținerii unei frontiere deschise în 

Irlanda de Nord.  Tranzacțiile comerciale cu mărfuri între Irlanda de Nord și Irlanda 

reprezintă puțin peste un procent din comerțul total cu mărfuri între Regatul Unit și 

Uniunea Europeană. Este rezonabil ca această frontieră să fie gestionată în mod diferit”,  

se argumentează în document. 

Acest ultim punct face trimitere la nemulțumirile unei părți a clasei politice privind 

soluția de protecție (mecanismul de backstop) pentru evitarea unei frontiere controlate 

între Irlanda și Irlanda de Nord, calificat de premierul Boris Johnson ca fiind „anti-

democratic și în contradicție cu suveranitatea Regatului Unit”. 

Negociată și stabilită de fostul prim-ministru al Regatului, dna Theresa May, soluția 

de protecție reprezintă o măsură menită să mențină o graniță fără fricțiuni între Republica 

Irlanda și provincia Irlanda de Nord. Aceasta ar urma să intre în vigoare în cazul în care 

detaliile viitoarei relații comerciale dintre cele două părți nu vor fi fost stabilite la finalul 

perioadei de tranziție ce succede ieșirea oficială a Regatului Unit din UE, programată 

pentru 31 octombrie 2019 . 

Astfel, această „plasă de siguranță” va menține Irlanda de Nord în piața unică până 

la finalizarea negocierilor comerciale și stabilirea unui acord, în acest sens, între Regatul 

Unit și Uniunea Europeană. Acest lucru presupune că mărfurile vor putea tranzita granița 

nord-irlandeză fără a fi subiectul unor verificări vamale sau de calitate. În acest context, 

întreg Regatul Unit va fi menținut, de asemenea, într-o zonă vamală comună cu UE, lucru 

ce va garanta lipsa unor tarife sau cote privind comerțul dintre Regatul Unit și UE. 

 

Mulți membri conservatori ai Camerei Comunelor au refuzat să voteze acordul 

convenit de Theresa May, respins de trei ori în Parlamentul britanic, justificând decizia lor 

prin teama că Regatului Unit i se vor aplica temporar aceleași norme europene din 
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momentul în care mecanismul de backstop va fi intrat în vigoare, în pofida faptului că 

Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, odată ieșit din UE, nu va mai putea avea 

drept de decizie asupra acestor reglementări. 

O altă temere a fost aceea că această „poliță de asigurare” va fi în vigoare pe o 

perioadă nedeterminată, lucru ce ar putea îngreuna încercările Regatului Unit de a încheia 

acorduri comerciale cu alte state din afara Uniunii Europene. 

În prezent, Regatul Unit propune crearea unei zone unice de reglementare pe insula 

irlandeză sub umbrela căreia să intre toate mărfurile. Această zonă unică de reglementare 

depinde de aprobarea Adunării Legislative Naționale a Irlandei de Nord, care va trebui să 

decidă cu privire la aceasta înainte de încheierea perioadei de tranziție post-Brexit și la 

fiecare patru ani după aceea.  

 

 

În urma convorbirii telefonice cu premierul Boris Johnson, președintele în exercițiu 

al Comisiei Europene, dl Jean-Claude Juncker, a declarat că propunerea privind BREXIT 

prezentată de Regatul Unit „comportă încă unele puncte problematice”. Au fost 

recunoscute progresele în ce priveşte alinierea completă a reglementării pentru toate 

mărfurile şi controlul mărfurilor provenind din Marea Britanie şi care intră în Irlanda de 

Nord, dar există, în continuare, câteva aspecte sensibile mai ales în ce privește guvernanţa 

„backstop-ului” (plasa de siguranță pentru Irlanda). 

„(...) Trebuie să dispunem de o soluție juridic operațională care să răspundă tuturor 

obiectivelor plasei de siguranță: împiedicarea unei frontiere dure, menținerea cooperării 

nord-sud și a economiei insulei şi păstrarea pieței unice a UE și a locului Irlandei în aceasta”, 

a comunicat dl  Juncker. 

Președintele CE se va consulta cu premierul Irlandei, dl Taoiseach Leo Varadkar și va 

reitera unitatea și solidaritatea UE în spatele Irlandei. Totodată, dl Michel Barnier, 

negociatorul șef al Comisiei Europene, se va adresa ambasadorilor UE27 în Comitetul 

Reprezentanților Permanenți al Consiliului (COREPER). În prezent, Comisia analizează 

textul Marii Britanii și în curând vor fi programate întâlniri. 

Declarația președintelui Comisiei Europene, dl Jean-

Claude Juncker  

2 octombrie  
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Ambasadorii statelor membre au aprobat, în COREPER, textul unui proiect 

de regulament care lărgește domeniul de aplicare al Fondului european de ajustare 

la globalizare (FEG). Obiectivul propunerii este de a sprijini lucrătorii concediați și 

angajații independenți a căror activitate a încetat ca urmare a perturbărilor 

economice cauzate de retragerea Regatului Unit din UE fără un acord. 

COREPER a confirmat, de asemenea, că, în cazul în care Parlamentul 

European ar fi de acord cu utilizarea procedurii de urgență și ar aproba propunerea 

Comisiei fără modificări, Consiliul ar aproba, la rândul său, poziția Parlamentului 

European, ceea ce va duce la adoptarea regulamentului propus de Comisie. 

Regulamentul se va aplica începând cu ziua următoare celei în care tratatele 

încetează să se aplice în Marea Britanie, dacă nu există un acord de retragere în 

vigoare.  

 

 

Sprijinirea persoanelor care și-ar putea pierde locul 

de muncă în caz de Brexit fără acord 

2 octombrie  
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