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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 promovăm libertatea mass-media 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 
Mihaela Gîdei 
Andreea Mihai 

Ioana Cristina Vida 
Marina Clopotaru 
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Prin pachetul privind turismul și transporturile în 2020 și ulterior, adoptat la 

13 mai 2020, CE a anunțat lansarea unui website menit să furnizeze călătorilor toate 

informațiile care să le permită să circule în siguranță în UE. „Re-open EU” oferă 

informații privind frontierele, restricțiile de călătorie și măsurile de protecție a 

sănătății publice, precum și referitor la disponibilitatea mijloacelor de transport și a 

serviciilor de turism din statele membre. 

 

 

 

COMISIA 

EUROPEANĂ 
 

 

PIAȚA INTERNĂ  

Site dedicat reluării în siguranță a călătoriilor și a turismului în UE 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-commission-tourism-transport-2020-and-beyond_ro.pdf
https://reopen.europa.eu/
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Comisia Europeană a adoptat o carte 

albă1 referitoare la efectele denaturării 

concurenței cauzată de subvențiile străine pe 

piața unică2. O subvenție străină reprezintă orice 

contribuție financiară acordată de un guvern sau 

organism public al unui stat din afara UE unei 

întreprinderi din UE. 

Cartea albă propune instituirea unor noi 

instrumente care să abordeze lacunele în materie 

de reglementare și formulează trei opțiuni 

(„module”) care au ca scop eliminarea efectelor 

de denaturare cauzate de subvențiile străine (i) pe 

piața unică, în general (modulul 1), (ii) în contextul achizițiilor de întreprinderi din 

UE (modulul 2) și (iii) în cadrul procedurilor de achiziții publice din UE (modulul 3). 

Aceste module pot fi privite mai degrabă ca elemente complementare, decât ca 

alternative. Totodată, cartea albă stabilește o abordare generală a subvențiilor 

străine în contextul finanțării din partea UE. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 A se vedea COM(2020) 253. 
2 În comunicarea intitulată O nouă Strategie industrială pentru Europa din 10 martie 2020, Comisia a anunțat că va 
adopta, până la jumătatea anului 2020, o carte albă referitoare la un instrument privind subvențiile străine, care să 
abordeze efectele de denaturare cauzate de subvențiile străine în cadrul pieței unice. 
 

POLITICA ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI  

Cartea albă privind efectele de denaturare ale subvențiilor străine 
pe piața unică 

https://ec.europa.eu/competition/international/overview/foreign_subsidies_white_paper.pdf
https://ec.europa.eu/competition/international/overview/foreign_subsidies_white_paper.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_416
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Anual, Comisia prezintă o comunicare în care evidențiază progresele 

înregistrate cu privire la situația stocurilor de pește și lansează o amplă consultare 

publică privind stabilirea posibilităților anuale de pescuit pentru anul următor.  

Comunicarea „Către un pescuit mai sustenabil în UE: stadiul actual și 

orientările pentru 2021”3  evaluează situația actuală a punerii în aplicare a politicii 

comune în domeniul pescuitului și stabilește motivele care stau la baza propunerii 

privind posibilitățile de pescuit pentru anul următor.  

Comunicarea arată că pescuitul în Atlanticul de Nord-Est a devenit din ce în ce 

mai sustenabil, având ca rezultat un stoc mai abundent. Performanța economică a 

flotei UE a continuat să fie foarte bună, cu un profit net de aproximativ 1,4 miliarde 

euro și o marjă de profit netă medie de 18% în 2018. De asemenea, salariile 

angajaților din domeniu au continuat să crească. 

În ceea ce privește Marea Mediterană și Marea Neagră, Comisia a subliniat că 

trebuie să se continue eforturile de conservare, evidențiind că în bazinele maritime 

atlantice unele stocuri continuă să fie supraexploatate. De asemenea, se arată că în 

cel de al doilea an al implementării depline, punerea în aplicare a obligației de 

debarcare4 rămâne un motiv de îngrijorare. Statele membre trebuie să intensifice 

punerea în aplicare și controlul respectării obligației de debarcare, în special prin 

utilizarea unor instrumente de control, cum ar fi sistemele de monitorizare 

electronică la distanță.  

 

 

 

                                                           
3 A se vedea COM(2020) 248. 
4 Obligația de debarcare are drept obiectiv eliminarea treptată a practicii aruncării capturilor înapoi în mare în toate 
activitățile de pescuit din UE. 

MEDIU, OCEANE ȘI PESCUIT  

Bilanțul politicii comune a UE în domeniul pescuitului și 
consultarea privind posibilitățile de pescuit pentru 2021 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/EN/COM-2020-248-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/EN/COM-2020-248-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
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Comisia Europeană a adoptat primul raport privind impactul schimbărilor 

demografice. Raportul prezintă tendințele demografice pe termen lung din regiunile 

Europei: speranță de viață mai mare, rate mai scăzute ale natalității, societăți în curs 

de îmbătrânire, gospodării de dimensiuni mai reduse și creșterea urbanizării. El 

indică, de asemenea, scăderea ponderii Europei în cadrul populației mondiale, care 

se preconizează că va reprezenta mai puțin de 4% din populația lumii până în 

2070. Raportul ilustrează diferențele considerabile dintre regiuni în ceea ce privește 

schimbările demografice, precum și necesitatea de lua în considerare impactul 

acestora asupra creșterii și sustenabilității, asupra ocupării forței de muncă, asupra 

sănătății și îngrijirii pe termen lung în diferite părți ale Europei.  

Tendințe demografice 

În 2018, speranța de viață la naștere era în creștere: 78,2 ani pentru 

bărbați și 83,7 ani pentru femei. Se preconizează că această tendință se va 

menține: bărbații născuți în 2070 ar putea trăi 86 de ani, iar femeile 90 de ani. 

DEMOCRAȚIE ȘI DEMOGRAFIE  

Raportul privind impactul schimbărilor demografice în Europa 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/demography_report_2020.pdf
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La nivelul UE, componența 

familiilor este în schimbare: doi 

părinți cu copii, persoane care 

trăiesc singure, părinți singuri sau 

cupluri fără copii. 

În 2018, numărul mediu de 

nașteri era de 1,55 pentru o femeie, 

iar vârsta medie a mamei era de 

31,3 ani. 

Unii dintre noi aleg să se 

mute sau să locuiască în 

străinătate, însă amploarea acestor 

fluxuri este volatilă și se poate 

schimba rapid. 

Până în 2070, se estimează 

că 30,3 % din populație va avea 65 

de ani sau mai mult (comparativ cu 

20,3 % în 2019) și 13,2 % va avea 

80 de ani sau mai mult (comparativ cu 5,8 % în 2019) 

Ponderea populației Europei în lume este în scădere. Se estimează că în 

2070 va fi de puțin sub 4 % din populația lumii. 

Concluziile care reies din raportul Comisiei arată că nu există o abordare 

universală. În procesul de elaborare a politicilor trebuie să se ia în considerare 

realitatea de pe teren. Uniunea Europeană, statele membre și regiunile au interesul 

comun de a găsi un răspuns la schimbările demografice, în beneficiul tuturor 

europenilor. Schimbările demografice vor afecta întreaga lume și trebuie să fie un 

factor care să contribuie la orientarea redresării Europei în urma crizei și care să ne 

ofere o perspectivă asupra unei Uniuni mai reziliente, mai sustenabile și mai 

echitabile. 
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Comisia Europeană a lansat o consultare publică  privind strategia 

farmaceutică pentru Europa care își propune să asigure aprovizionarea Europei cu 

medicamente sigure și la prețuri accesibile pentru a răspunde nevoilor pacienților și 

pentru a ajuta industria farmaceutică europeană să își păstreze poziția de inovator 

și lider mondial.  

Strategia va aborda:  

 ciclul de viață al medicamentelor, de la cercetare și dezvoltare până la 

autorizare, precum și accesul pacienților; 

 modalități de punere în practică a progreselor științifice și tehnologice; 

 cum pot fi acoperite lacunele de pe piață (de exemplu, lacunele de noi 

antimicrobiene); 

 lecțiile învățate din criza COVID-19 pentru o mai bună pregătire pentru 

eventuale alte pandemii.  

 

 

 

Sănătate și siguranță alimentară  

Strategia farmaceutică 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12421-Pharmaceutical-Strategy-Timely-patient-access-to-affordable-medicines
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Comisia Europeană a lansat o revizuire a politicii comerciale a Uniunii 

Europene în ceea ce privește o nouă direcție pe termen mediu, care să răspundă 

unei game de noi probleme globale și să țină seama de învățămintele desprinse din 

criza provocată de coronavirus. 

Consultarea acoperă toate subiectele relevante pentru politica comercială a 

UE, cu un accent deosebit pe următoarele aspecte: 

 construirea unei economii a UE rezistente și sustenabile după 

coronavirus; 

 reformarea Organizației Mondiale a Comerțului; 

 crearea de oportunități comerciale globale pentru întreprinderi, în 

special pentru întreprinderile mici și mijlocii; 

 maximizarea contribuției politicii comerciale la abordarea principalelor 

probleme globale, cum ar fi schimbările climatice, dezvoltarea durabilă sau tranziția 

digital; 

 consolidarea relațiilor comerciale și de investiții cu principalii parteneri 

comerciali; 

 îmbunătățirea condițiilor de concurență echitabile și protejarea 

întreprinderilor și a cetățenilor din UE. 

 

 

 

 

 

 

O ECONOMIE ÎN SERVICIUL CETĂȚENILOR  

Revizuirea politicii comerciale a UE 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/june/tradoc_158779.pdf
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17 iunie 

PREGĂTIREA CONSILIULUI EUROPEAN DIN IUNIE 2020   

Parlamentul European a organizat dezbaterea tradițională privind 

pregătirea Consiliului European. Temele de discuție au vizat redresarea economică, 

planul financiar multianual și evoluția relațiilor UE-Regatul Unit5. 

Ministrul croat Nikolina Brnjac a reprezentat președinția Consiliului. În 

alocuțiunea sa a declarat că se impun decizii care să sprijine cele mai afectate 

sectoare ale economiei, susținând că redresarea și revigorarea economiei ar trebui 

să se bazeze pe principiile Pactului ecologic și pe digitalizare. Președintele Comisiei 

                                                           
5 Pe larg, despre acest subiect, în secțiunea BREXIT, pagina 32.   

PARLAMENTUL 

EUROPEAN 

17-19 iunie 2020 

BRUXELLES 

 

DIN ACTIVITATEA PLENULUI 
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Europene a declarat că planul de redresare economică va susține proiecte de 

inovare și de investiții, care să crească competitivitatea și modernizarea economică 

a UE.  

În intervențiile lor6, deputații europeni au prezentat modalitățile pe care le 

întrevăd pentru a răspunde la consecințele economice create de criza din sănătatea 

publică. Astfel, aceștia au propus fie negocieri naționale la nivelul fiecărui stat 

membru, fie o soluție unanim acceptată la nivelul UE (Dacian Cioloș - Renew Europe, 

RO). De asemenea, deputații europeni și-au exprimat dezamăgirea că ok s-a ajuns la 

un acord cu privire la cadrul financiar anual (Iratxe Garcia Perez-  S&D, ES; Marco 

Zanni – ID, IT; Ska Keller – Grupul verzilor, DE; Derk Jan Eppink – ECR, NL). În plus, s-

a susținut că este nevoie de o viziune structurală pe care să se construiască viitorul 

(și prin fonduri suplimentare pentru cercetare, domeniul digital, proiecte sociale și 

pentru tineret) (Dacian Cioloș - Renew Europe, RO), precum și de un semnal pozitiv 

pe care îl așteaptă cetățenii europeni, inclusiv nevoia de echitate fiscală (Martin 

Schirdewan, GUE/ NGL, DE). 

 

18 iunie 

AJUTOR UMANITAR PENTRU AUSTRIA, ITALIA, PORTUGALIA ȘI SPANIA 

DUPĂ DEZASTRELE NATURALE DIN 2019 

Parlamentul European a aprobat un ajutor din fondul de solidaritate al UE în 

valoare de 279 milioane euro în urma evenimentelor meteorologice extreme din 

Austria, Italia, Portugalia și Spania care au avut loc în 2019. Raportul referitor la 

propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea 

Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea furnizării de asistență 

Portugaliei, Spaniei, Italiei și Austriei a fost elaborat de José Manuel Fernandes (PPE, 

PT) și a fost adoptat cu 680 voturi pentru, 7 voturi împotrivă și o abținere.  

Deputații europeni au subliniat că fondul reprezintă „doar un instrument 

curativ” pentru a repara urmările dezastrelor naturale și că se impune reformarea 

fondului în viitorul cadrul financiar multianual „pentru a se ține seama de 

consecințele schimbărilor climatice”. 

                                                           
6 Intervențiile se pot urmări aici: prima parte, a doua parte, extras din dezbateri, declarații ale reprezentanților 
comisiilor PE. 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/97/the-solidarity-fund
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0105_RO.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2020:200:FIN
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200615IPR81225/austria-italy-portugal-spain-receive-EU279m-after-natural-disasters-in-2019
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/preparation-of-the-european-council-meeting-of-19-june-2020-meps-part-1_I191827-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/preparation-of-the-european-council-meeting-of-19-june-2020-meps-part-1_I192232-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-council-meeting-19-june-2020-debate_I192021-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/preparation-of-the-european-council-meeting-of-19-june-2020-statements-of-representatives-of-ep-committees_I192231-V_v
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José Manuel Fernandes (PPE, PT) a declarat  „(....) în urma unei serii de 

dezastre naturale de anul trecut, Parlamentul European s-a angajat să ajute 

Portugalia, Spania, Italia și Austria. Cu un ajutor financiar urgent în valoare de 279 

de milioane de euro, obiectivul nostru este de a reconstrui infrastructura și de a 

stimula economia regiunilor celor mai afectate, în special a regiunilor 

ultraperiferice.” 

 

CRIZA COVID-19 – O POTENȚIALĂ SCHIMBARE A JOCURILOR GEOPOLITICE 

Deputații europeni au organizat o dezbatere privind consecințele crizei 

COVID-19 asupra politicii externe a UE. La discuții a participat și Înaltul Reprezentant 

al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate/vicepreședinte al Comisiei 

Europene, Josep Borrell, care a declarat că „(...) O pandemie globală necesită soluții 

globale, iar UE trebuie să se afle în centrul acestui răspuns”. Deputații europeni au 

evidențiat că în multe părți ale lumii s-au deteriorat libertățile fundamentale și că s-

au intensificat campanii de dezinformare, atacuri cibernetice ș.a. în detrimentul 

cooperării multilaterale. De aceea, deputații europeni au solicitat unitate în 

confruntarea cu criza. În plus, au subliniat că Europa ar trebui să intervină și să își 

asume rolul de lider mondial și să se definitiveze un răspuns adecvat al UE față de 

încălcarea repetată a drepturilor omului în China.  

 

NOI CRITERII PENTRU INVESTIȚII DURABILE 

Parlamentul European a adoptat o nouă legislație pentru a stabili dacă o 

activitate economică este sustenabilă din punct de vedere ecologic7. Practic sunt 

stabilite  șase obiective prin intermediul cărora activitatea economică poate să fie 

etichetată ca fiind durabilă din punct de vedere ecologic. Este necesar ca activitatea 

economică să contribuie la cel puțin unul dintre obiective, fără a afecta, în mod 

semnificativ, niciunul dintre celelalte. 

 Noile obiective presupun: 

                                                           
7 A se vedea și Rezoluția PE din 15 mai 2020 prin care deputații europeni au solicitat ca investițiile din cadrul planului 
de redresare COVID-19 să fie prioritare ca parte Pactului ecologic. 
 
 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200615IPR81229/green-finance-parliament-adopts-criteria-for-sustainable-investments
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-20-2020-INIT/ro/pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/climate-change/20200109IPR69902/parliament-supports-european-green-deal-and-pushes-for-even-higher-ambitions
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0124_EN.html
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 atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea; 

 utilizarea durabilă și protecția apei și a resurselor marine; 

 tranziția către o economie circulară, inclusiv prevenirea generării de 

deșeuri și creșterea gradului de absorbție a materiilor prime secundare; 

 prevenirea și controlul poluării; 

 protejarea și refacerea biodiversității și ecosistemelor; 

 stimularea investițiilor ecologice. 

„(...) Taxonomia pentru investițiile durabile este probabil cea mai importantă 

evoluție pentru finanțare, după contabilizare. El va schimba situația în lupta 

împotriva schimbărilor climatice. (...) Ecologizarea sectorului financiar este un prim 

pas către realizarea investițiilor în tranziția către o economie neutră din punctul de 

vedere al emisiilor de dioxid de carbon”. - Sirpa Pietikainen (PPE, FI), negociatorul șef 

al Comisiei pentru mediu 

„(...) Toate produsele financiare care se pretind a fi durabile vor trebui să 

dovedească acest lucru pe baza unor criterii stricte și ambițioase ale UE. Legislația 

include, de asemenea, un mandat clar pentru Comisie de a începe definirea 

activităților dăunătoare mediului. Eliminarea treptată a acestor activități și investiții 

este la fel de importantă pentru atingerea neutralității climatice ca sprijinirea 

activităților decarbonizate”. - Bas Eickhout, raportor al Comisiei pentru afaceri 

economice (Grupul Verts/ALE, NL). 

 

CONFERINȚA PRIVIND VIITORUL EUROPEI 

Deputații europeni au dezbătut și adoptat un proiect de rezoluție privind 

lansarea Conferinței privind viitorul Europei, luând în considerare și criza generată 

de pandemia COVID-19. La discuții au participat Nikolina Brnjac, reprezentant al 

președinției croate, și Dubravka Šuica, vicepreședintele CE pentru democrație și 

demografie8. 

Rezoluția a fost adoptată cu 528 de voturi pentru, 124 de voturi împotrivă și 

45 abțineri. Deputații europeni au ținut să precizeze că „(...) la 10 ani de la intrarea 

în vigoare a [...] Tratatului de la Lisabona, la 70 de ani de la declarația Schuman și în 

contextul pandemiei COVID-19, a sosit momentul unei reevaluări a Uniunii.” În plus, 

                                                           
8 A se vedea extrasul din dezbaterile privind tematica de discuție. 

https://www.europarl.europa.eu/meps/en/40599/SIRPA_PIETIKAINEN/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/96725/BAS_EICKHOUT/home
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200615IPR81226/conference-on-future-of-europe-should-start-as-soon-as-possible-in-autumn-2020
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/5/the-treaty-of-lisbon
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/649420/EPRS_ATA(2020)649420_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/conference-on-the-future-of-europe-debate_I192274-V_v
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au subliniat că „(...) numărul crizelor semnificative cu care s-a confruntat Uniunea 

demonstrează că sunt necesare reforme instituționale și politice în mai multe 

domenii. În consecință, Parlamentul European a solicitat Consiliului să „(...) prezinte 

rapid o poziție privind formatul și organizarea conferinței”, astfel încât să se ajungă 

la un acord comun înainte de vacanța de vară. Cu acest prilej, PE a reiterat ideea 

conform căreia vocile cetățenilor trebuie să fie auzite9.  

 

19 iunie  

O MAI MARE FLEXIBILITATE ÎN CADRUL DE REGLEMENTARE PRUDENȚIALĂ 

AL BĂNCILOR DIN UE, PENTRU A SE CONCENTRA ASUPRA ÎMPRUMUTURILOR 

ACORDATE ECONOMIEI AFECTATE DE COVID-19 

În vederea realizării unui echilibru între un sistem bancar solid și stabil și 

asigurarea creditelor necesare economiei UE, deputații europeni au convenit  

modificări temporare specifice ale cerințelor de capital. Pentru a ține seama de 

impactul extraordinar al pandemiei COVID-19 și de volatilitatea de pe piețele 

financiare, deputații au convenit să introducă un filtru prudențial temporar pentru 

a calcula pierderile nerealizate la nivelul deținerilor de datorie publică ale băncilor. 

Modificarea regulamentului a fost adoptată cu 502 de voturi pentru, 169 de voturi 

împotrivă și 17 abțineri. 

 

COMBATEREA DEZINFORMĂRII ÎN CONTEXTUL COVID-19 ȘI IMPACTUL 

ASUPRA LIBERTĂȚII DE EXPRIMARE  

În contextul unei dezbateri cu privire la măsurile propuse de către instituțiile 

UE pentru combaterea pandemiei în contextul COVID-19 (activarea mecanismului 

integrat al UE pentru un răspuns politic la crize/IPCR10, Comunicarea privind 

combaterea dezinformării, activarea Sistemului de Alertă Rapidă, cooperarea 

strânsă în statele membre ș.a), s-a subliniat că libertatea de exprimare trebuie să fie 

în centrul tuturor măsurilor adoptate. Înaltul Reprezentant a menționat că, pe lângă 

                                                           
9 A se vedea, în acest sens, și Rezoluția PE din ianuarie 2020 care a militat pentru conferirea către cetățeni a rolului 
central în discuțiile ample ce vor avea loc privind modul de abordare ale dificultăților, de ordin intern și extern, 
neprevăzute la momentul adoptării Tratatului de la Lisabona. 
10 Mecanism integrat care permite un răspuns coerent, eficace și rapid din partea UE, la nivel politic, în situații de criză. 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200615IPR81234/covid-19-easing-rules-to-encourage-banks-to-lend-to-companies-and-households
https://www.europarl.europa.eu/news/en/agenda/briefing/2020-06-17/8/easing-rules-to-encourage-banks-to-lend-to-companies-and-households
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/tackling-covid-19-disinformation-and-the-impact-on-freedom-of-expression-opening-statements-by-nikolina-brnjac-croatian-presidency-josep-borrell-fontelles-high-representative-and-vpvof-the-ec-and-vra-jourov--vice-president-of-the-ec-_I191947-V_v
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200109IPR69906/citizens-to-be-the-cornerstone-of-the-conference-on-the-future-of-europe
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dezinformarea din surse rusești, care este tradițională în ultimii ani, au apărut 

companii importante și destabilizatoare din surse chinezești. În opinia acestuia, 

dezinformarea poate să incite la violențe. Ministrul croat Nikolina Brnjac, în numele 

președinției Consiliului, a considerat că actuala criză de sănătate publică a fost 

agravată dintr-un punct de vedere „infodemic”, prin răspândirea de informații false 

sau incorecte care au pus și continuă să pună în pericol siguranța cetățenilor.  

În intervențiile lor, deputații europeni au solicitat acțiuni mai puternice pentru 

a combate campaniile lansate de Federația Rusă și China (Vladimir Bilcik (PPE, SK, 

Kati Piri, S&D, NL, Eugen Tomac, PPE, RO), protejarea libertății de exprimare, a 

instituțiilor democratice și a statului de drept la nivelul UE (Maite Pagazaurtundua, 

Renew Europene, PT, Filip de Man, ID, BE), combaterea propagandei, informarea 

cetățenilor, educația și protejarea libertății de exprimare și a media independente 

(Sergey Lagodinsky, Partidul verzilor, DE), creșterea credibilității UE (Jadwiga 

Wisniewska, ECR, PL). 

 

CONSECINȚELE CRIZEI COVID-19 ASUPRA POLITICII EXTERNE 

Deputații europeni au schimbat opinii cu Înaltul Reprezentant, Joseph 

Borrell cu privire la răspunsul UE la nivel global cu privire la epidemia de Covid-19, 

la situația din China privind autonomia Hong Kong și despre posibilele anexări în 

Cisiordania de către Israel.  

Înaltul Reprezentant a subliniat importanța multilateralismului și a respectării 

acordurilor internaționale, îndemând Israelul să se abțină de la orice decizie 

unilaterală ce ar conduce escaladarea situației. 

Cu privire la răspunsul global la epidemia de COVID-19, s-a discutat despre 

autonomia strategica a UE (David McAllister - PPE, DE) și despre protejarea 

intereselor UE, inclusiv prin crearea unui vaccin (Malik Azmani, Renew Europe, NL). 

De asemenea, s-a propus asumarea de către UE a rolului de lider la nivel mondial, 

fiind avută în vedere retragerea SUA din rolul internațional de lider (Reinhard 

Bütikofer – Grupul verzilor, DE). În sens contrar, s-a subliniat că UE trebuie să se 

anexe pe consolidarea relațiilor transatlantice și că nu ar trebui să opteze între SUA 

și China (Witold Jan Waszczykowski – ECR, PL). 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/tackling-covid-19-disinformation-and-the-impact-on-freedom-of-expression-meps-debate_I191948-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/plenary-session_20200617-0900-PLENARY_vd
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200615IPR81235/meps-call-on-eu-to-consider-lawsuit-against-china-over-hong-kong
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/81104/european-parliament-remarks-hrvp-josep-borrell-foreign-policy-consequences-covid-19-crisis-prc_en
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În ceea ce privește China și autonomia Hong Kong-ului, deputații europeni au 

apreciat că ideea de libertate trebuie să fie promovată la nivel global (Miriam 

Lexmann - PPE, SK), că trebuie să se respecte drepturile fundamentale și autonomia 

Hong Kong-ului sub auspiciile dreptului internațional (Isabel Santos,  S&D, PT; Hilde 

Vautmans – Renew Europe, NL) și că relațiile UE-China nu trebuie să fie doar de 

natură comercială, ci să țină cont de respectarea drepturilor omului (Idoia Villanueva 

Ruiz - GUE/ NGL, ES). Parlamentul European a adoptat o rezoluție11 în care 

recomandă aducerea Chinei în fața Curții Internaționale de Justiție pentru decizia sa 

de a adopta o nouă lege națională de securitate pentru teritoriul semiautonom Hong 

Kong. 

Nu în ultimul rând, despre posibilele anexări ale Cisiordaniei de către Israel, 

deputații europeni au semnalat că UE trebuie să se limiteze la fapte concrete, având 

în vedere că nu este vorba de o inițiativă militară, ci de o inițiativă legislativă care 

urmează să fie discutată în parlamentul unui stat democratic. Astfel, s-a susținut că 

UE nu trebuie să se implice în afacerile interne ale unui stat suveran, ci doar să fie 

un actor neutru sau un mediator în procesul de pace din Orientul Mijlociu (Paolo 

Borchia - ID, IT; Antonio López-Istúriz White – PPE, ES; Bert-Jan Ruissen – ECR, NL). 

Pe de altă parte, au fost exprimate și preocupări față de o asemenea acțiune a 

Israelului, considerându-le ca fiind ilegale (Nathalie Loiseau - Renew Europe, FR; 

Ernest Urtasu – Grupul verzilor, ES). 

 

 

LIBERA CIRCULAȚIE TRANSFRONTALIERĂ TREBUIE SĂ FIE REINSTITUITĂ 

RAPID  

Deputații europeni au discutat despre controalele la frontierele interne ale 

UE în spațiul Schengen și despre impactul acestora asupra persoanelor și 

întreprinderilor. În acest context, Parlamentul European a solicitat statelor membre 

și Consiliului Uniunii Europene printr-o rezoluție adoptată12 să ia măsurile necesare 

pentru a admite Bulgaria, România și Croația în spațiul Schengen. Decizia finală 

                                                           
11 Rezoluția a fost adoptată cu 565 de voturi pentru, 34 de voturi împotrivă și 62 abțineri. 
12 Rezoluția a fost adoptată cu  520 voturi pentru, 86 împotrivă și 59 abțineri. În același sens, s-a pronunțat și 
responsabilul european pentru afaceri interne, Ylva Johansson, care a propus recent ca România, Bulgaria şi Croaţia 
să adere la Schengen, ca „măsură de actualizare şi consolidare a acestui spaţiu”. 

https://europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html'
https://www.icj-cij.org/en
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200615IPR81222/meps-call-for-a-swift-and-full-re-establishment-of-free-movement-across-borders
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0175_EN.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1035
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pentru aderarea deplină a unui stat membru la spaţiul Schengen necesită un vot în 

unanimitate al statelor membre ale Uniunii Europene în cadrul Consiliului pentru 

Justiție și Afaceri Interne. 

 

 

COVID-19: STIMULAREA AJUTORULUI PENTRU AGRICULTORI DIN FONDUL 

UE PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ 

Deputații europeni au adoptat măsuri  13 care vor permite statelor membre 

ale UE să utilizeze fondurile UE rămase din programele lor de dezvoltare rurală 

pentru a plăti o sumă forfetară unică în despăgubiri fermierilor și micilor 

întreprinderi rurale afectate în mod deosebit de criza COVID-19. Deputații au decis, 

de asemenea, să acorde statelor membre mai mult timp pentru a elibera sprijinul. 

Acestea au prelungit termenul de plată până la 30 iunie 2021, 31 decembrie 2020, 

dar cererile de sprijin vor trebui aprobate de autoritățile competente înainte de 31 

decembrie 2020. 

„(...) Salut cu căldură rezultatele votului de astăzi în plen. Acest lucru 

dovedește încă o dată că Parlamentul și Consiliul pot colabora îndeaproape și rapid 

atunci când agricultura UE are nevoie urgentă de ajutor. Acum am oferit țărilor UE 

un alt instrument pentru a-i ajuta pe agricultori din punct de vedere financiar în 

timpul crizei coronavirus. Mulțumirile mele se îndreaptă și către Președinția 

Consiliului croat pentru cooperarea fructuoasă și directă a acestora”. -  Norbert Lins, 

președintele Comisiei pentru agricultură și raportor (PPE, DE). 

 

 

MĂSURI ÎNDRĂZNEȚE PENTRU A PROTEJA LUCRĂTORII TRANSFRONTALIERI 

ȘI SEZONIERI DIN UE 

Deputații europeni au adoptat o rezoluție14 prin care au îndemnat Comisia 

Europeană să evalueze condițiile de ocupare a forței de muncă, de sănătate și de 

siguranță ale lucrătorilor transfrontalieri și sezonieri, inclusiv rolul intermediarilor și 

al firmelor subcontractante, pentru a identifica deficiențele legislației UE și naționale 

                                                           
13 S-a votat cu 636 de voturi pentru, 21 de voturi împotrivă și 8 abțineri. 
14 Rezoluția a fost adoptată cu 593 de voturi pentru, 34 de voturi pentru și 38 abțineri. 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200615IPR81231/covid-19-boosting-aid-for-farmers-from-the-eu-rural-development-fund
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200615IPR81233/bold-measures-needed-to-protect-cross-border-and-seasonal-workers-meps-say
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0176_EN.html
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și, eventual, pentru a revizui legislația UE în vigoare. Parlamentul European a 

solicitat încheierea unui acord rapid și echilibrat privind coordonarea sistemelor de 

securitate socială, cu scopul combaterii fraudei sociale și al abuzului asupra 

drepturilor lucrătorilor mobili. 

 

 

SOLICITAREA UNOR MĂSURI SUPLIMENTARE PENTRU SALVAREA 

TURISMULUI UE 

Parlamentul European a adoptat o rezoluție15 referitoare la „transport și 

turism în 2020 și ulterior” prin care identifică domeniile în care măsurile luate până 

în prezent s-au dovedit a fi insuficiente pentru a sprijini un sector care oferă locuri 

de muncă pentru 22.6 milioane de persoane (11,2% din totalul forței de muncă din 

UE) și care a contribuit cu 9,5% la PIB-ul UE în 2019. Deputații europeni  au solicitat: 

 acordarea unei finanțări pe termen scurt pentru a se evita falimentul 

întreprinderilor și pentru a sprijini lucrătorii, inclusiv lucrătorii independenți, în 

sectorul transporturilor, culturii și turismului; 

 sprijinirea redresării pe termen lung și modernizarea sectorului, prin 

accesarea rapidă a finanțării și deschiderea unei linii bugetare specifice în bugetul 

UE pe termen lung pentru perioada 2021-2027 pentru turismul sustenabil;  

 stabilirea unor standarde comune și a unor protocoale detaliate 

pentru măsurile de igienă și depistare medicală; 

 dezvoltarea unui sistem de alertă timpurie, care să avertizeze turiștii 

cu privire la orice amenințare potențială pentru sănătate la destinație; 

 crearea unui sigiliu european de certificare a siguranței pentru 

unitățile și operatorii care îndeplinesc cele mai înalte standarde de igienă și 

siguranță; 

 lansarea unei campanii de informare privind călătoriile și turismul, care 

vizează promovarea călătoriilor în interiorul UE, restabilirea încrederii în turism și 

educarea turiștilor cu privire la măsurile existente în materie de sănătate și 

siguranță; 

                                                           
15 Cu 587 voturi pentru, 32 voturi împotrivă și 46 abțineri. 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200615IPR81232/parliament-requests-further-action-to-save-eu-tourism
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
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 asigurarea unui tranzit în condiții de siguranță și a deplasării libere 

între țări, fără măsuri și acorduri unilaterale între state membre. 

 De asemenea, deputații europeni au încurajat Parlamentul European să 

exploreze ideea unui mecanism de gestionare a crizelor pentru turismul UE, pentru 

a răspunde, în mod adecvat și rapid, oricărei situații viitoare având o amploare 

similară. 

 

PARLAMENTUL EUROPEAN CONDAMNĂ TOATE FORMELE DE RASISM, URĂ 

ȘI VIOLENȚĂ ȘI SOLICITĂ ACȚIUNE 

Deputații europeni au adoptat o rezoluție16 prin care au condamnat  

moartea lui George Floyd în SUA, precum și crimele similare din alte părți de pe 

mapamond.  

În acest sens, Parlamentul European a susținut că utilizarea forței de către 

autorități trebuie să fie legală, proporțională, necesară și ca ultimă soluție. De 

asemenea, deputații europeni au solicitat atât UE, cât și statelor membre să pună 

capăt profilării rasiale și etnice în cadrul aplicării legii penale, al măsurilor de 

combatere a terorismului și al controalelor privind imigrația.  

În plus, au solicitat asigurarea unei mai mari diversități în cadrul forțelor de 

poliție, încheierea negocierilor privind directiva orizontală privind nediscriminarea17 

și și-au exprimat regretul cu privire la faptul că forțele politice extremiste și xenofobe 

din întreaga lume recurg la „denaturarea faptelor istorice, statistice și științifice și 

utilizează simbolism și retorică care reflectă aspecte ale totalitarismului”. 

 

19 iunie 2020  

DISCURS LA CONSILIUL EUROPEAN 

În cadrul discursului său la ședința Consiliului European, David Sassoli, 

președintele Parlamentului European, a susținut faptul că Uniunea Europeană a noii 

generații reprezintă baza esențială pentru negocieri. 

Dl David Sassoli a atras atenția asupra faptului că măsurile luate la nivelul UE 

și la nivel național legate de pandemia COVID-19, amploarea crizei și consecințele 

                                                           
16 Cu 493 de voturi pentru, 104 de voturi împotrivă și 67 abțineri. 
17 A fost blocată de statele membre ale UE încă din 2008.  

https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200615IPR81223/parliament-condemns-all-forms-of-racism-hate-and-violence-and-calls-for-action
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-anti-discrimination-directive
https://europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/next-generation-eu-is-the-essential-basis-for-negotiations


21 
 
 

economice ale acesteia au reușit sa țină sub control situția de sănătate la nivelul UE, 

dar că trebuie acționat urgent și curajos, deoarece cetățenii, întreprinderile și 

economiile UE trebuie să fie sprijinite și trebuie create noi oportunități. 

„(…)Sunt profund îngrijorat de impactul pe care criza îl are asupra vieții 

oamenilor. Am primit - așa cum sunt sigur că aveți cu toții - cereri de ajutor din partea 

multor organizații de caritate care lucrează cu cei mai defavorizați oameni ai 

națiunilor noastre. Trebuie să ascultăm aceste voci și să le asigurăm că nu vom 

renunța niciodată în sprijinul nostru pentru cei care au nevoie(…).” „(…)Acest lucru 

mă aduce în discuția mesajului meu: avem nevoie de o abordare comună, cu cel mai 

larg consens posibil, care să combine acțiunea urgentă cu o viziune orientată spre 

viitor pentru a construi o Europă mai puternică și mai rezistentă, care să servească 

interesele tuturor. Acum nu este momentul să ne reducem ambițiile. Trebuie să 

arătăm cetățenilor noștri valoarea Europei și capacitatea noastră de a veni cu soluții 

care contează în viața lor(…).” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Președinția croată a Consiliului UE a organizat o nouă videoconferință 

informală a miniștrilor responsabili pentru afaceri externe, la care a participat dl 

Gordan Grlić Radman, ministrul afacerilor externe și afacerilor europene al 

Republicii Croației. 

Miniștrii au făcut schimb de opinii cu privire la situația Chinei, procesul de 

pace din Orientul Mijlociu și Parteneriatul estic, precum și referitor la posibilitățile 

de consolidare a cooperării transatlantice. 

De asemenea, dl Gordan Grlić Radman a subliniat atât importanța ajungerii la 

o soluție pe termen lung cu privire la problema Orientului Mijlociu, cât și importanța 

unui canal diplomatic deschis cu SUA în acest proces. Totodată, a mai menționat 

faptul că Balcanii de Vest reprezintă o zonă-cheie strategică și o prioritate a 

președinției croate a Consiliului UE. 

PREȘEDINȚIA 

CROATĂ  A 

CONSILIULUI 

UNIUNII 

EUROPENE 

Reuniunea informală a miniștrilor pentru afaceri 

externe - videoconferință 

 

15 iunie 

        2020  

https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=350
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Miniștrii UE responsabili cu energia s-au reunit în sistem de videoconferință 

pentru a identifica soluții tehnologice  inovatoare care să sprijine redresarea 

economică post COVID-19. Reuniunea a fost prezidată de dl Tomislav Ćorić, ministrul 

croat al mediului și energiei, în prezența responsabilului pentru energie, Kadri 

Simson. 

 „(...) Criza generată de COVID-19 a demonstrat cât de rapid poate pătrunde 

inovația în viața noastră de zi cu zi, 

dacă există o nevoie clară. Consider 

că în sectorul energetic, soluțiile 

tehnologice inovatoare disponibile, 

precum cele care asigură 

producerea energiei din surse 

regenerabile, stocarea energiei, și 

cele care promovează automobilele 

electrice și clădirile inteligente pot 

transforma economia sprijinind întreprinderile locale.”  dl Tomislav Ćorić, ministrul 

croat al mediului și energiei. 

Miniștrii au convenit că tehnologiile inovatoare din domeniul energiei, cum ar 

fi rețelele inteligente, hidrogenul sau cele care asigură producția de energie din 

surse regenerabile, precum parcurile eoliene (terestre sau marine) vor contribui la 

crearea de noi locuri de muncă stimulând competitivitatea Europei. Nu în ultimul 

rând, acestea vor accelera parcursul pentru îndeplinirea obiectivului UE de a se 

atinge neutralitatea climatică până în 2050. S-a evidențiat faptul că investițiile 

în renovarea clădirilor vor avea un rol-cheie în redresarea economică. În acest 

context, miniștrii și-au exprimat interesul pentru adoptarea strategiei privind „valul 

de renovări ale clădirilor” programată pentru fi adoptată în 2020. Totodată, miniștrii 

și-au exprimat susținerea și pentru  alte inițiative în domeniu de pe agenda Comisiei 

Europene care urmează să fie adoptate în cursul anului:  Strategia pentru integrarea 

inteligentă a sectorului energetic și Strategia privind energia eoliană offshore. 

Videoconferința informală  a  miniștrilor     

energiei 

15 iunie 

        2020  

https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=346
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15051-2019-ADD-1/ro/pdf
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 Planurile naționale integrate în domeniul energiei și al schimbărilor climatice 

(NECPs) au fost, de asemenea, discutate, iar comisarul european a transmis un mesaj 

clar cu privire la importanța lor în cadrul Uniunii Energetice și pentru implementarea 

Pactului ecologic european, insistând ca toate statele membre să le prezinte fără 

întârziere. Mai mulți miniștri au menționat faptul că o mare parte din nevoile 

suplimentare de investiții în domeniile energie, climă și transporturi au fost deja 

reglementate în planurile naționale privind energia și clima. În continuare, delegația 

lituaniană a informat miniștrii cu privire la punerea în aplicare a recomandărilor 

privind securitatea nucleară prezentate în raportul de evaluare inter pares al UE 

privind testele de rezistență la centrala nucleară din Belarus. 

Responsabilul european pentru energie a declarat: „(...) Acum, mai mult ca 

niciodată, trebuie să rămânem fideli valorilor noastre și să nu pierdem din vedere 

obiectivele noastre pe termen lung. Reuniunea a transmis un mesaj puternic că 

energia curată trebuie să fie centrul recuperării Europei din criză.” 

La final, viitoarea președinție germană a prezentat programul de lucru în 

domeniul energiei pentru a doua jumătate a anului 2020. 

 

La inițiativa ministrului croat al  dezvoltării regionale și al fondurilor UE, 

Marko Pavić, a fost organizată videoconferința miniștrilor UE responsabili pentru 

politica de coeziune, cu participarea responsabilului european pentru coeziune și 

reforme, Elisa Ferreira.  

În cadrul lucrărilor, miniștrii au dezbătut pachetul de măsuri REACT-EU privind 

„Asistența de redresare pentru coeziune și teritoriile Europei”, care   continuă și 

extinde măsurile de răspuns la criză și de remediere a consecințelor crizei prin 

intermediul Inițiativei pentru investiții ca reacție la coronavirus și al Inițiativei plus 

pentru investiții ca reacție la coronavirus. 

Videoconferința informală  a  miniștrilor     

responsabili cu politica de coeziune 

15 iunie 

        2020  

https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=347
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/QANDA_20_948
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/qanda_20_458
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/qanda_20_574
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/qanda_20_574
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„(…) Consecințele economice ale pandemiei de COVID-19 pun politica de 

coeziune în fruntea măsurilor de redresare, ea fiind esențială în prevenirea 

inegalităților. Pandemia 

provocată de coronavirus 

poate duce la creșterea 

disparităților regionale, 

care, dacă nu sunt abordate 

urgent, pot submina 

funcționarea pieței unice. 

Politica de coeziune este în 

mare măsură concepută 

pentru a oferi un sprijin 

suplimentar tuturor statelor 

membre și regiunilor, în 

special celor ale căror economii au fost deosebit de grav afectate de pandemie și 

care au cea mai mică capacitate de a-și reveni.” – dl Marko Pavić, ministrul croat al 

dezvoltării regionale și al fondurilor UE. 

În cadrul discuției, miniștrii au subliniat importanța asigurării unui sprijin mai 

puternic sectorului sănătății, precum și necesitatea de a valorifica pe deplin 

potențialul economic al celor mai afectate sectoare: turismul și cultura.  

În continuare, statele membre au considerat necesară o mai mare flexibilitate 

a transferurilor între fondurile structurale și de investiții. Obiectivul avut în vedere 

vizează îmbunătățirea nivelului de pregătire pentru situații de urgență și 

promovarea într-o mai mare măsură a creării de locuri de muncă în întreprinderile 

mici și mijlocii. 

În cele din urmă, miniștrii au convenit consolidarea instrumentelor politicii de 

coeziune, pentru a sprijini societatea în  gestionarea situației actuale și pentru a 

pune bazele unei redresări rapide și durabile a economiilor. La final, reprezentanții 

statelor membre au subliniat necesitatea adoptării bugetului pe termen lung al UE 

(2021-2027) pentru a contracara impactul negativ al crize generate de Covid-19 

asupra sectorului economic. 
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Secretarul de stat croat, dna Andreja Metelko-Zgombić a organizat ultima 

videoconferință a miniștrilor responsabili cu afacerile europene sub președinția 

croată a Consiliului Uniunii Europene. 

 Miniștrii au schimbat de opinii cu privire la propunerea modificată a Comisiei 

privind următorul cadru financiar multianual (CFM) și referitor la planul de redresare 

pentru a pregăti conferința membrilor Consiliului European și dezbaterea de 

orientare a acestora din 19 iunie a.c. S-a manifestat o disponibilitate comună de a 

aborda consecințele crizei COVID-19 prin utilizarea bugetului UE.  

 De asemenea, viitorul trioul de președinții ale Consiliului (Germania, 

Portugalia și Slovenia) a prezentat miniștrilor programul pe 18 luni al Consiliului, 

între 1 iulie 2020 și 31 decembrie 2021. Programul se bazează pe principalele 

priorități prezentate în agenda strategică pentru 2019-2024, respective protejarea 

cetățenilor și a libertăților, dezvoltarea unei baze economice puternice și dinamice, 

construirea unui mediu neutru, ecologic, o Europă echitabilă și social,  

promovarea intereselor și valorilor europene la nivel mondial. 

 „(…) A fost o onoare și un privilegiu să prezidez Consiliul Afaceri Generale în 

timpul unei crize fără precedent pentru UE. Trebuie să avansăm împreună ca echipă 

și să venim cu un răspuns puternic pentru a ajunge la o redresare economică și 

socială rapidă. Cu toate acestea, nu am nicio îndoială că suntem, așa cum sloganul 

Președinției noastre spune „o Europă puternică într-o lume a provocărilor” și că vom 

depăși această provocare, ne vom redresa și vom dezvolta, în continuare, în 

beneficiul UE, al statelor sale membre și al cetățenilor lor”. - Andreja Metelko-

Zgombić, secretarul de stat croat pentru afaceri europene 

Reuniunea informală a miniștrilor și secretarilor 

de stat pentru afaceri europene din statele 

membre UE 

 

16 iunie 2020 

https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=351
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/the-eu-budget/negotiating-the-eu-long-term-budget/
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/european-council/2020/06/19/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8086-2020-INIT/ro/pdf
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 Reuniunea a fost organizată în cadrul dimensiunii parlamentare a 

preşedinţiei croate a Consiliului UE. 

 Subiectele de pe ordinea de zi au vizat răspunsul european comun și planul de 

redresare al UE ca urmare a pandemiei l COVID-19, impactul acestuia asupra 

cadrului financiar multianual 2021-2027 şi Conferinţa privind viitorul Europei. 

 Comisia Europeană a îndemnat parlamentele naționale să examineze 

propunerile sale cu celeritate pentru a se putea ajunge la un acord politic în Consiliu 

în iulie a.c. Maroš Šefčovič, responsabilul UE pentru relațiile interinstituționale și 

administrație a susținut că „(...) o decizie timpurie va permite ca fondurile să fie 

disponibile imediat pentru a aborda domeniile cele mai urgente”. 

 De asemenea, în cadrul reuniunii a fost prezentat şi cel de-al 33-lea raport 

semestrial al COSAC, care include contribuţii din 36 de parlamente/camere ale 

statelor membre ale UE şi ale Parlamentului European privind cele mai bune practici 

de cooperare între parlamentele naţionale şi instituţiile, organele şi agenţiile UE, 

precum şi mecanismele legale de supraveghere parlamentară. 

 Angel Tîlvăr, Preşedintele Comisiei pentru afaceri europene din Camera 

Deputaților a declarat: „(....) O Europă mai puternică este o Europă în care 

parlamentele naţionale să fie direct şi activ implicate, în spiritul solidarităţii 

europene. În acest sens, consider că instituţiile UE ar putea interacţiona mai activ cu 

parlamentele naţionale, sistematic şi direct conectate cu nevoile cetăţenilor săi, la 

nivel local şi regional. Trebuie luate în considerare diferenţele dintre statele membre 

din punct de vedere social şi administrativ, şi, prin urmare, ar trebui făcută cât mai 

curând o analiză a gradului lor de pregătire. De asemenea, dacă vorbim despre 

primele rezultate ale conferinţei, anul 2022 este un termen prea îndepărtat; cetăţenii 

trebuie să rămână concentraţi pe acest lung proces, motiv pentru care trebuie să fie 

Reuniunea extraordinară a preşedinţilor 

Conferinţei Organelor specializate în afaceri 

comunitare şi europene (COSAC) 

 

16 iunie 2020 

https://parleu2020.sabor.hr/sites/default/files/dogadaji/2020-06/EN_Draft_Programme_EMotC_COSAC%20v1206.pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe_en
https://ec.europa.eu/info/publications/mff-legislation_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-conference-future-of-europe-january-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/sefcovic/announcements/speech-extraordinary-cosac-chairpersons-meeting_en
http://parleu2020.sabor.hr/sites/default/files/dogadaji/2020-06/33%20BaR_EN.pdf
http://parleu2020.sabor.hr/sites/default/files/dogadaji/2020-06/33%20BaR_EN.pdf
file:///C:/Users/Irina/Desktop/sinteza%20ioana/Angel%20Tîlvăr,%20Preşedintele%20Comisiei%20pentru%20afaceri%20europene%20din%20Camera%20Deputaților
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prezentate rezultate concrete, cât mai des posibil, precum şi impactul conferinţei 

asupra legislaţiei şi politicilor actuale ale UE”. -  

 

În cadrul președinției croate a Consiliului UE, a fost organizată o 

videoconferință informală a miniștrilor responsabili pentru apărare, la care a 

participat secretarul de stat pentru apărare, dl Zdravko Jakop. 

În cadrul acestei reuniuni, discuțiile s-au concentrat pe desfășurarea 

misiunilor conduse de UE și operațiunile și progresul inițiativelor strategice de 

apărare. 

Miniștrii au schimbat opinii cu privire la angajarea operațională pentru 

misiunile și operațiunile conduse de UE, necesare îndeplinirii obiectivului general 

care este reprezentat de contribuția Uniunii Europene la stabilitatea și securitatea 

internațională și la consolidarea capacităților țărilor partenere. 

De asemenea, au avut loc discuții despre problemele strategice legate de 

securitatea și apărarea europeană, fapt ce a fost abordat în cadrul reuniunii 

informale a miniștrilor care a avut loc la Zagreb în martie 2020. 

Totodată, dl Zdravko Jakop a salutat progresul inițiativelor de apărare ale UE 

și a subliniat faptul că înființarea Fondului european de apărare în interiorul cadrului 

financiar multianual viitor a creat diferite oportunități pentru dezvoltarea 

capacităților de apărare. 

 

Reuniunea informală a miniștrilor responsabili 

apărare - videoconferință 

16 iunie 

        2020  

https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=352
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Liderii din cadrul Parteneriatului Estic s-au reunit prin videoconferință, 

pentru a discuta cu cei șase parteneri estici ai acestora - Armenia, Azerbaidjan, 

Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina, despre răspunsul la pandemia 

COVID-19, consecințele crizei, parteneriatul strategic și viitorul acesteia. 

Liderii au facut schimb de opinii cu privire la importanța solidarității în 

momentul crizei COVID-19, inclusiv sprijinul substanțial al UE pentru a aborda 

impactul izbucnirii în regiunea Parteneriatului estic. 

Cu această ocazie, liderii și-au reafirmat angajamentul comun faţă de valorile 

fundamentale şi obiectivele de consolidare a Parteneriatului Estic, precum şi pentru 

transmiterea unui mesaj de unitate şi solidaritate în contextul provocărilor regionale 

amplificate de epidemia COVID-19. 

„Liderii și-au exprimat voința politică de a continua construirea unui spațiu 

comun de democrație, prosperitate și stabilitate, ancorat în valorile noastre comune, 

printr-o ordine internațională bazată pe reguli și drept internațional.” - Charles 

Michel, președintele Consiliului European 

În perspectiva summitului planificat în martie 2021, discuţiile au vizat 

stabilirea liniilor strategice pentru dezvoltarea obiectivelor Parteneriatului Estic 

post-2020, precum şi evaluarea sprijinului concret al UE pentru gestionarea 

efectelor crizei generate de COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

Reuniunea liderilor din cadrul Parteneriatului Estic - 

videoconferință 

18 iunie 

        2020  

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2020/06/18/
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Membrii Consiliului European s-au reunit prin videoconferință, având pe 

ordinea de zi problema unui fond de redresare pentru a răspunde crizei provocate 

de pandemia de COVID-19 și  un nou buget pe termen lung al UE. 

Cu acest prilej, au avut loc discuții despre propunerea privind un nou 

instrument de redresare și privind cadrul financiar multianual (CFM) pentru 

perioada 2021-2027, prezentată de Comisia Europeană la 27 mai 2020. Președintele 

Consiliului European a făcut o declarație în care descrie propunerea ca fiind un pas 

important către direcționarea sprijinului către sectoarele și regiunile cele mai 

afectate de pandemie. 

 

 

 

 

 

CONSILIUL 

EUROPEAN 

Videoconferința membrilor  

Consiliului European 

 

 

https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/european-council/2020/06/19/
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Charles Michel, și președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-au 

informat pe lideri cu privire la discuțiile lor cu prim-ministrul Boris Johnson, 

desfășurate la reuniunea la nivel înalt dintre UE și Regatul Unit, prin videoconferință, 

la 15 iunie 2020, în cadrul căreia participanții au luat act de decizia Regatului Unit de 

a nu solicita nicio prelungire a perioadei de tranziție, perioadă ce se va încheia la 31 

decembrie 2020, conform prevederilor Acordului de retragere. 

https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/international-summit/2020/06/15/
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Convorbirile prin videoconferință, dintre prim-ministrul Boris Johnson, pe 

de o parte,  Charles Michel, Ursula von der Leyent și  David Sassoli, pe de altă parte, 

au clarificat o serie de aspecte, după ce o perioadă de timp au fost întârziate ca efect 

al pandemiei. Tratativele dintre David Frost și Michel Barnier au prilejuit, chiar și în 

acese condiții, finalizarea a patru runde de discuții și schimburi de texte.  

La  reuniunea18 la nivel înalt din 15 iunie 2020 a participat președintele 

Consiliului European, Charles Michel, președintele Comisiei Europene, Ursula von 

der Leyen, președintele Parlamentului European, David Sassoli, prim-ministrul Boris 

Johnson și negociatorul-șef al Comisiei Europene, Michel Barnier. Părțile au luat act 

de decizia Regatului Unit de a nu solicita nicio prelungire a perioadei de tranziție19, 

exprimându-și sprijinul pentru planurile convenite de negociatorii-șefi în vederea 

intensificărilor privind viitorul parteneriat, în vederea încheierii și ratificării unui 

acord până la sfârșitul anului 2020. Rundele de negociere vor avea loc în iulie, august 

și septembrie. La finalul discuțiilor a fost subliniată, în continuare, intenția de a se 

păstra o relație care să fie atât în interesul cetățenilor europenei cât și ai Regatului 

Unit, fiind adoptată o declarație. 

                                                           
18 Reuniunea a fost stabilită prin Declarația politică din 17 octombrie 2019.  

19 Perioada de tranziție se va încheia la 31 decembrie 2020, conform prevederilor Acordului de retragere. 

BREXIT 

Reuniunea la nivel înalt UE-Regatul Unit 

 

15 iunie 

2020 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200615IPR81220/eu-uk-statement-following-the-high-level-meeting-on-15-june
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/international-summit/2020/06/15/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/XT-21054-2019-INIT/ro/pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/eu-uk-negotiations-on-the-future-relationship/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/06/15/eu-uk-statement-following-the-high-level-meeting-on-15-june-2020/
https://ec.europa.eu/commission/publications/revised-political-declaration_en
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La 17 iunie 2020, în plenul Parlamentului European a fost organizată o 

dezbatere privind viitorul relațiilor UE-Regatul Unit.  

Deputații europeni și-au exprimat regretul că nu s-au înregistrat progrese 

reale în cadrul discuțiilor după patru runde de negociere, diferențele fiind, în 

continuare, substanțiale. De asemenea, aceștia au evidențiat că un acord 

cuprinzător avantajează ambele părți.  

În intervențiile lor, deputații europeni au respins categoric intențiile Regatului 

Unit de a selecta anumite domenii de politici pe care să le negocieze și de a 

impulsiona piața unică după Brexit, considerând-le inacceptabile20.  

Deputații europeni și-au reiterat sprijinul deplin și ferm față de negociatorul-

șef al UE, Michel Barnier, în discuțiile sale cu negociatorii britanici. În plus, aceștia 

au susținut că ambele părți trebuie să respecte declarația politică, semnată anul 

trecut de către premierul Boris Johnson și ratificată atât de către Regatul Unit, cât și 

de UE. Deputații europeni au solicitat, de asemenea, ca angajamentele să fie 

îndeplinite cu fidelitate, în interesul cetățenilor britanici în UE și al cetățenilor UE din 

Regatul Unit, astfel cum se prevede în Acordul de retragere cu caracter obligatoriu 

din punct de vedere juridic.  

De asemenea, cu privire la conținutul material al discuțiilor, acestea au vizat 

aplicarea strictă a Protocolului privind Irlanda și Irlanda de Nord și aplicarea 

acordului de retragere astfel încât să se fie create condiții de concurență echitabile, 

să se adopte norme și standarde comune în domeniul protecției mediului, al 

standardelor de muncă, ajutoarelor de stat; al pescuitului ș.a.  

La finalul dezbaterilor a fost adoptată Recomandarea referitoare la 

negocierile pentru un nou parteneriat cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de 

Nord cu 572 de voturi pentru, 34 de voturi împotrivă și 91 abțineri.  

 „(....) Uniunea Europeană și Regatul Unit și-au demonstrat disponibilitatea de 

a avansa semnificativ în cadrul negocierilor în cursul lunii iulie. Prin rezoluția sa 

oportună adoptată astăzi, Parlamentul European își exprimă disponibilitatea de a 

                                                           
20 A se vedea, în acest sens, intervențiile lui Nicolae ŞTEFĂNUȚĂ (Renew Europe, RO), Kati PIRI, (S&D, NL), Christophe 

HANSEN (EPP, LU ), Bernd LARGE (S&D, DE). 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200615IPR81221/eu-uk-talks-meps-display-unwavering-support-for-the-eu-position
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1592316528275&uri=CELEX%3A12019W/DCL%2801%29
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/eu-uk-withdrawal-agreement_en
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/eu-uk-withdrawal-agreement/protocol-ireland-and-northern-ireland_en
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/eu-uk-withdrawal-agreement_en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0152_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=unit&vodLanguage=FR&vodId=f6377ac6-d558-d44a-84e5-444c79a3030c&date=20200617
https://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=unit&vodLanguage=FR&vodId=03fcc974-10a4-191b-81a8-bf0fdfd03869&date=20200617
https://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=unit&vodLanguage=FR&vodId=2b57218f-d136-233e-2e3d-5d4c431e03d7&date=20200617
https://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=unit&vodLanguage=FR&vodId=2b57218f-d136-233e-2e3d-5d4c431e03d7&date=20200617
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=cf5d6f20-631d-745e-cb67-fc7c81fe3774&date=20200617
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încheia un acord ambițios și echitabil, fără a ne compromite principiile și obiectivele”. 

-  David McAllister21 (PPE, DE), președintele Comisiei pentru afaceri externe a 

Parlamentului European și a Grupului de coordonare al Regatului Unit (UKCG) 

„(...) Așteptările Regatului Unit de a menține beneficiile unui stat membru fără 

a accepta nicio obligație, inclusiv condițiile de concurență echitabile și dispozițiile 

privind guvernanța, nu sunt pur și simplu realiste. Regatul Unit a luat o decizie 

conștientă de a părăsi piața unică. Respectăm acest lucru. La fel și Regatul Unit 

trebuie să o facă”.  Kati Piri22, (S&D, NL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 A se vedea intervenția sa aici. 

22 A se vedea intervenția sa aici. 

https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=e241bf0a-5834-1da9-483f-b497d2fdd602&date=20200617
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=03fcc974-10a4-191b-81a8-bf0fdfd03869&date=20200617
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Comisia a prezentat o strategie europeană23 care să accelereze dezvoltarea, 

fabricarea și punerea la dispoziția populației a vaccinurilor împotriva COVID-19. În 

motivarea strategiei prezentate, UE a evidențiat că se confruntă cu două provocări 

majore: 

 pentru a-i proteja pe producători, sunt necesare investiții rapide la 

scară largă în capacități de producție înainte să existe garanțiile că vaccinurile vor 

trece de studiile clinice 

 trebuie asigurate cantități mari de materii prime, astfel încât producția 

să poată începe de îndată ce sunt finalizate studiile clinice sau chiar mai devreme. 

Obiectivele strategiei UE în materie de vaccinuri sunt asigurarea calității, 

siguranței și eficacității vaccinurilor, garantarea accesului în timp util la vaccinuri 

pentru statele membre și populația acestora și menținerea poziției de lider în cadrul 

eforturilor de solidaritate derulate la nivel mondial și asigurarea, pentru toți cetățenii 

                                                           
23 COM(2020) 245 
 

 Evoluții privind 

măsurile pentru 

combaterea 
CORONAVIRUSULUI 

Strategia UE privind vaccinurile 
17 iunie 2020  

Comisia 

Europeană 

https://ec.europa.eu/info/files/communication-eu-strategy-covid-19-vaccines_en
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UE, a unui acces echitabil și cât mai rapid posibil la vaccinuri convenabile din punctul de 

vedere al prețului. 

Cum funcționează: 

Comisia încheie acorduri prealabile de achiziții cu producători de vaccinuri 

în numele statelor membre. În schimbul dreptului de a cumpăra un anumit număr 

de doze de vaccin într-un interval de timp dat și la un anumit preț, Comisia va 

finanța, în baza Instrumentului pentru sprijin de urgență, o parte din costurile 

inițiale pe care le-ar avea de suportat producătorii de vaccinuri. 

 Comisia va înființa și va prezida un comitet director. Comitetul director va fi 

alcătuit din reprezentanți ai tuturor statelor membre participante și va oferi 

orientări și expertiză pe durata întregului proces. 

 Comitetul director va desemna câțiva experți din statele membre care vor 

sprijini Comisia în cadrul negocierilor și vor forma împreună cu reprezentanții 

Comisiei echipa comună de negociere. 

Strategia este structurată pe 2 piloni: 

asigurarea producției unei cantități 

suficiente de vaccinuri în UE prin 

intermediul acordurilor prealabile 

de achiziție încheiate cu producători 

de vaccinuri în baza Instrumentului 

pentru sprijin de urgență. Fonduri 

suplimentare și alte forme de sprijin 

pot fi puse la dispoziție în plus față 

de aceste acorduri 

adaptarea normelor UE la urgența 

actuală pentru a accelera 

dezvoltarea, autorizarea și 

disponibilitatea vaccinurilor, 

menținând, în același timp, 

standardele privind calitatea, 

siguranța și eficacitatea acestora. 
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Libertatea de circulație a 

persoanelor este unul dintre 

principiile de bază ale integrării 

europene și un pilon al 

construcției europene, unul 

dintre cele patru libertăți 

fundamentale. Tratatul de la 

Roma, în 1957, stabilea dreptul la 

liberă circulație a lucrătorilor. În 1970 Belgia, Luxemburg și Țările de Jos au stabilit 

un pașaport comun, pentru un spațiu delimitat de frontierele lor, în interiorul cărora 

au fost eliminate controalele. Inițial scopul a fost de a facilita schimburile comerciale 

între semnatari, apoi au fost introduse noi criterii care să permită aplicarea unor 

măsuri practice pentru rezidenții din zonele de frontieră, care aveau posibilitatea să 

treacă și prin alte puncte decât prin cele de control, armonizându-se și politicile 

vizelor totodată, ajungând în 14 iunie 1985 să renunțe la punctele de control și 

instituind libera circulație a cetățenilor (pentru muncă, schimburi, ședere ș.a.). În 

1990 Acordul Schengen a fost completat de o convenție care vizează consolidarea 

Celebrarea a 35 de ani de la semnarea Acordului 

Schengen Consiliul UE 

https://www.schengenvisainfo.com/news/
https://www.schengenvisainfo.com/schengen-visa-countries-list/
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controalelor la frontierele externe, armonizarea procedurilor de azil și introducerea 

unor măsuri împotriva traficului cu droguri. În același timp a fost creat Sistemul de 

Informații Schengen (SIS) ca bază de date pentru schimburi de informații în scopul 

aplicării legii și al semnalării persoanelor care s-au sustras de la rigorile legale în 

vreunul din statele spațiului Schengen. Ca efect al creșterii gradului de 

periculozitate, în epoca globalizării, cooperarea în fața amenințărilor grave la adresa 

securității interne și a ordinii publice a determinat extinderea cadrului legislativ, dar 

și cooperarea între instituții care aveau același obiect de activitate. Deși inițial au 

fost voci care invocau încălcarea suveranității statale, în timp s-a dovedit că doar 

conlucrarea, cu respectarea principiului proporționalității, poate sprijini în mod 

direct desfășurarea în bune condiții a instituțiilor naționale și poate apăra siguranța 

cetățenilor,  bazându-se pe încrederea reciprocă.  
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